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بيانيه پاياني هماهنگ كننده پانزدهمين نشست 
كميسيون مشترك برجام منتشر ش��د كه در آن 
همه اعضاء، با ي��ادآوري اينكه اي��ن توافق، عنصر 
كليدي س��اختار عدم اش��اعه جهاني محس��وب 
مي ش��ود، بر اهميت صيان��ت از آن تاكيد كردند. 
متن كامل اين بيانيه از اين قرار اس��ت:  نشس��ت 
كميسيون مش��ترك برجام در تاريخ ۷ اسفندماه 
۱۳۹۸ در وي��ن برگ��زار ش��د. براس��اس برجام، 
كميسيون مشترك مس��ووليت نظارت بر اجراي 
اين توافق را بر عهده دارد. اين نشس��ت به رياست 
خانم هلگا اش��ميد، به نمايندگي از طرف نماينده 
عالي اتحاديه اروپايي و با حضور نمايندگان چين، 
فرانس��ه، آلمان، فدراس��يون روس��يه، انگليس و 
جمهوري اسالمي ايران، در سطح معاونين وزراي 
خارجه/ مديران سياس��ي/ س��فرا برگزار ش��د. در 
اين نشس��ت، گام هاي اي��ران در كاهش تعهدات 
هس��ته اي ذيل برجام از جمله اع��الن ۱۵ دي ماه 
۱۳۹۸ و نگراني ه��اي ديرپ��اي كلي��ه اعض��اء در 
خصوص آثار خروج امريكا از برجام در سال ۱۳۹۷ 
و اعمال مجدد تحريم ها، مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. در همين راس��تا، نگراني ج��دي پيرامون 
گام هاي ايران در خصوص تعهدات هسته اي ذيل 
برجام ابراز شد. اعضاء همچنين تصديق كردند كه 
وضع مجدد تحريم هاي امري��كا، مانع بهره مندي 
كامل ايران از منافع ناش��ي از رفع تحريم ها ش��ده 
اس��ت.  همه اعضاء، با يادآوري اينك��ه اين توافق، 
عنصر كليدي ساختار عدم اشاعه جهاني محسوب 
مي ش��ود، بر اهميت صيان��ت از آن تاكيد كردند.  
متعاقب بيانيه نماينده عالي اتحاديه اروپايي مورخ 
۴ بهمن م��اه ۱۳۹۸، اعضاء، مباح��ث مطروحه در 
س��طوح كارشناس��ي كه در هفته هاي گذشته در 
قالب هاي مختلف، هم در خصوص مباحث مرتبط 
هس��ته اي و هم در خصوص پيامدهاي گسترده تر 
خروج امري��كا از برجام، وضع مج��دد تحريم هاي 
امريكا و منافع حاصل از رف��ع تحريم ها در جريان 
بوده است را مرور كردند. كارشناسان موظف شدند 
كه اين مباحث را پيش ببرن��د.  اعضاء، از تحوالت 
مثبت اخير در خصوص پ��ردازش اولين تراكنش 
از طريق اينس��تكس، اضافه ش��دن چه��ار دولت 
اروپايي به عنوان س��هامداران جديد و افق افزايش 
بيشتر سهامداران استقبال كردند. آنها همچنين 
به اهميت تقويت اين ابزار اذعان داش��تند.  اعضاء، 
بر مس��ووليت جمعي خود جهت تداوم پروژه هاي 
كليدي عدم اش��اعه  كه بخشي اساس��ي از برجام 
محسوب مي شود تاكيد كردند. آنها از تالش هاي 
مس��تمر كارگروه اراك و روس��اي مش��ترك آن، 
انگلس��تان و چين، جهت پيش��برد مدرن سازي 
تاسيسات اراك استقبال كردند. آنها تحوالت اخير 

در خصوص تاسيس��ات فردو را مد نظر قرار داده و 
حمايت قاطع خود را از روس��يه براي تداوم اجراي 
پروژه ايروتوپ هاي پايدار ابراز داشتند.  اين نشست  
در زمان ش��يوع ويروس كرونا برگزار شد. اعضاء، با 
چين، جمهوري اسالمي ايران و تمامي كشورهاي 
مبتال، در تالش هايشان براي مقابله با اين موضوع، 
مشخصًا، مشاركت چين و آنهايي كه متعاقبًا متاثر 
ش��ده اند در مبارزه با اين چالش بهداشت جهاني، 

اعالم همبستگي كردند.

   نماينده چين:  
در تالشيم برجام را نجات دهيم

»وانگ كن« سفير چين در سازمان هاي بين المللي 
مس��تقر در وين پس از پايان پانزدهمين نشست 
كميسيون مش��ترك برجام تصريح كرد، اعضا به 
سرعت در تالشند تا اين توافق را نجات دهند. اين 
مقام چيني در گفت وگو با خبرن��گاران از اختالف 
نظر بين اعضا، درخصوص فعال ش��دن س��ازوكار 
حل اختالف در برجام خب��ر داد اما تصريح كرد در 
نشست امروز صحبتي در اين رابطه صورت نگرفت. 
نماينده چين همچنين نسبت به تالش هاي امريكا 
ب��راي بازگرداندن تحريم هاي س��ازمان ملل عليه 

ايران هشدار داد.

  روسيه از آغاز كار »اينسـتكس« با ايران 
خبر داد

 مع��اون وزارت خارجه روس��يه از ش��روع فعاليت 
اينس��تكس با ايران خب��ر داد و خواس��تار حضور 
كش��ورهاي بيش��تر در آن ش��د. به گزارش فارس، 
يك ديپلمات ارشد روس روز چهارشنبه از فعاليت 
اينس��تكس با ايران خبر داد.  به نوشته وبگاه شبكه 
خبري »آر تي« »س��رگئي ريابكوف« معاون وزارت 
خارجه روس��يه امروز درباره آغاز كار اينس��تكس 
گفت: »س��از و كار مالي اروپا براي ب��راي ايران آغاز 
شده است و معامالتي در حال انجام است.« معاون 
وزير امور خارجه روسيه در ادامه گفت: »ما در جلسه 
وين خواستار افزايش تعداد شركت كنندگان در ساز 
و كار اينستكس ش��ديم و به زودي تصميمي اتخاذ 
مي شود.« نشست كميسيون مش��ترك برجام در 
سطح معاونان و مديران سياسي وزارت خارجه هاي 
ايران و گروه »۱+۴« )آلمان، فرانسه، روسيه، چين 
و انگليس( بع��د از حدود يك س��اعت و نيم در وين 
پايان يافت.  »سيد عباس عراقچي« معاون سياسي 
وزير خارجه ايران با بيان اينكه اينس��تكس تقريبا 
به مراحل عملياتي رسيده، گفت: »در جلسه امروز 
كميسيون مشترك تأكيد كرديم كه بدون برآورده 
شدن انتظاراتمان در حوزه هاي اقتصادي بازگشت 

كامل ايران به برجام مقدور نيست.«

 بيانيه پاياني 
پانزدهمين نشست كميسيون مشترك  برجام سعيد  اشتياقي|

تحليلگر  اقتصادي|
در بين كش��ورهاي جهان،  چين كش��وري است كه 
تقريبا 20 درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده 
يعني از هر ۵ نفر در جهان يك نف��ر در آنجا زندگي 
مي كند و تقريبًا20 درص��د از اقتصاد جهان را نيز در 
اختيار دارد يعن��ي يك پنج��م از GDP دنيا در آن 
كشور توليد مي شود. چين كه س��هم ۳۳ درصد در 
رش��د اقتصادي جهان را نيز دارد. اين روزها به خاطر 
ش��يوع ويروس��ي به نام كرونا در صدر اخبار جهان 
قرار گرفته اس��ت. از روزهاي ابتداي��ي تاثيرات اين 
ويروس به اقتصاد جهان مي گ��ذرد و امروز ما بايد از 
چين بياموزيم ك��ه چطور در اوج بحران با س��اختن 
بيمارس��تان هزار تختخوابي فقط در ۱0 روز قدرت 
توس��عه اش را ب��ه رخ جهانيان مي كش��د، كاري كه 
از كمتر كش��وري برمي آيد؛ و اين هفته ب��ا ورود اين 
ويروس به كشور ما ايران، باعث شد كه بيشتر به اين 
مهم پي ببريم. خاطرم هست كه در نمايشگاه »عرب 
هلث« بس��ياري از تجار ايراني به دلي��ل ورود برخي 
از چيني ها، س��فر را لغو كردند يا در نمايشگاه گلفود 
دبي كه خود اينجانب نيز ش��ركت ك��ردم به ندرت 
ش��اهد چيني ها بودم كه نش��ان از رعايت و كنترل 
اين موضوع از جانب دولت چين بود. اين شرح حال 
بس��ياري از تجار و فعالين اقتصادي اس��ت كه براي 
محافظت از خودشان مجبورشده اند كه از سفر هاي 
تجاري به مقاصد چين يا كشور هاي ديگر صرف نظر 
كنند و قطعا اين موضوع در صادرات ما تاثير بسزايي 
خواهد داشت و با نگاهي س��اده مي توان فهميد كه 
اين ويروس تاثير بسزايي در روابط تجاري ما خواهد 
گذاش��ت. اگرچه زود اس��ت ب��راي تصميم گيري و 
به طور قطع اظهارنظركردن اما نمي ش��ود از تاثيرات 
و خس��ارات اقتصادي اين ويروس چشم پوشي كرد. 
س��قوط قيمت نفت، بورس هاي آس��يايي كه موتور 
رشد اقتصادي جهان به شمار مي رود و اينكه ذخاير 
نفت امريكا افزايش پيدا كرده نشان از تاثير اقتصادي 
اين وي��روس دارد كه در روزهاي ابتدايي ش��اهد آن 
بوديم. مركز كنترل و پيشگيري بيماري ها در چين 
اعالم كرد در حال حاض��ر هيچ مدركي دال بر انتقال 
اين ويروس از طريق كاال ها وج��ود ندارد و معمواًل از 
طريق دستگاه تنفسي انتقال مي يابد. خسارت هاي 
اقتصادي فراگير ش��دن بيش��تر اين ويروس نه فقط 
براي چين بلك��ه براي كش��ورهاي ديگ��ر و در كل 

اقتص��اد جهاني بس��يار حائز اهميت اس��ت. ووهان 
۳۱۹ميليون گردش��گر در س��ال ميالدي گذش��ته 
داش��ته اس��ت كه در آم��دي ۳۵۷ ميلي��ارد دالري 
نصيب چين كرده اس��ت كه تاثير بس��زايي در رشد 
اقتصادي چين و همچنين رش��د اقتص��ادي جهان 
خواهد گذاش��ت و حال كل اين ش��هر در قرنطينه 
به س��ر مي برد. لغو سفرهاي مس��افرتي، لغو پرواز ها 
به چين، بس��ته ش��دن مراكز اقامتي مث��ل هتل ها 
و مراكز تفريحي تا س��قوط ارزش س��هام در بورس 
سبب كاهش زياد درآمد آن شهر ش��د و نيز در آمد 
بعضي كشور هاي توريست پذير از محل گردشگران 
چيني تحت الشعاع قرار گرفته اس��ت. همچنين به 
گزارش بلومبرگ در پي شيوع ويروس كرونا، دولت 
چين از بانك هاي اين اس��تان درخواس��ت كرد تا در 
رابطه با وام هاي بدهكار، از س��ختگيري خود كاسته 
و اهداف س��ود آوري را كاهش دهن��د. طبق گزارش 
مجمع جهاني اقتصادي تاكنون ح��دود ۸0 هزار نفر 
به ويروس كرونا آلوده ش��ده اند و نزدي��ك به 26۳0 
نفر جان خود را در اثر اين بيماري از دس��ت داده اند. 
ميليون ها چيني براي اولين بار از خانه كارهاي مرتبط 
خود را انجام مي دهند. برخي شهرها تعطيل و برخي 
ديگر نيمه تعطيل. كارگران از شهرهاي خود به محل 
كار بازنگشته اند و از آنجا كه چين بزرگ ترين شريك 
تجاري ما محس��وب مي ش��ود قطعا در اقتصاد ما نيز 
تاثير فراوان خواهد گذاشت و با كاهش صادرات نفت، 
كاهش ۵00-2۵0 ميلي��ون دالري در م��اه براي ما 
خواهد داشت و در بخش داخلي نيز كسب و كارهاي 
ما دچار كس��ادي خواهند شد. كس��ب وكار هايي كه 
يكسال چشم خود را به شب عيد دوخته بودند و حال 
با اين اوضاع شاهد ركود آنها مي ش��ويم. امثال ديگر 
بخش گردش��گري، حمل و نقل، هتل ها، پوش��اك و 
خيلي ديگ��ر از اصناف تحت الش��عاع ق��رار خواهند 
گرفت. درسي كه از چين مي آموزيم و مي تواند براي 

دولت ما هم عبرت آموز باشد اين است: 
۱- اقدام عاجل، جدي و سختگيرانه براي پيشگيري 

از شيوع بيشتر اين ويروس؛
2- كنترل قيمت هاي اجناس ضروري مردم در اين 

بحران؛
۳- اق��دام ب��راي تنف��س ماليات��ي ب��راي صن��وف 

تحت الشعاع قرار گرفته؛
۴- اقدام حمايتي براي واحده��اي بدهكار بانكي در 

كسر سودهاي بانكي.

درد را گرفتيم ولي درس نه
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

درد را گرفتيم ولي درس نه
سعيد  اشتياقي|

در بين كشورهاي جهان،  چين كشوري است 
كه تقريبا 20 درصد جمعيت جهان را در خود 
جاي داده يعني از هر ۵ نف��ر در جهان يك نفر 
در آنج��ا زندگي مي كن��د و تقريب��ًا20 درصد 
از اقتصاد جه��ان را نيز در اختي��ار دارد يعني 
يك پنج��م از GDP دنيا در آن كش��ور توليد 
مي ش��ود. چين كه س��هم ۳۳ درصد در رشد 
اقتصادي جهان را نيز دارد. اين روزها به خاطر 
شيوع ويروسي به نام كرونا در صدر اخبار جهان 
قرار گرفته است. از روزهاي ابتدايي تاثيرات اين 
ويروس به اقتصاد جهان مي گ��ذرد و امروز ما 
بايد از چين بياموزيم كه چط��ور در اوج بحران 
با س��اختن بيمارس��تان هزار تختخوابي فقط 
در ۱0 روز قدرت توس��عه اش را به رخ جهانيان 
مي كشد، كاري كه از كمتر كشوري برمي آيد؛ و 
اين هفته با ورود اين ويروس به كشور ما ايران، 

باعث شد كه بيشتر به اين مهم پي ببريم.
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پرونده

خواب زمستاني معامالت با 
وجود باالبودن آمارهاي رسمي 

زهره عالمي|  
در حالي كه براس��اس آمارهاي رس��مي در بهمن 
ماه س��ال ۹۸، تعداد معامالت واحدهاي مسكوني 
شهر تهران به ۱۳.۳ هزار واحد مسكوني رسيده كه 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 
2۴.۱ و ۴2درصد افزايش نشان مي دهد، مشاوران 
امالك معتقدند كه در بهمن ماه، حجم معامالت 
تغيير چنداني نسبت به دي ماه و مدت مشابه سال 

قبل نداشته اگرچه جنب و جوش...

اقتصاد اجتماعي

لرستان در اضطراب سيل
ريحانه  جاويدي|

كمتر از ۱۱ ماه از س��يل فروردين ماه امس��ال در 
لرستان نگذش��ته اس��ت كه بار ديگر وقوع سيل 
در اواخر س��ال مردم لرس��تان را مضط��رب كرد. 
هنوز خس��ارت ۱۱ هزار ميليارد توماني كه سيل 
نوروزي در اين استان به جا گذاشت ترميم نشده و 
كارشناسان پيش بيني كرده اند سيل اسفندماه هم 
دست كمي از سيل ابتداي سال ندارد. حاال رودخانه 
خرم آباد درحال لبريز شدن اس��ت، آب و برق ۳۷ 
روستاي اين استان قطع بوده و مسيرارتباطي هم 
در بخش هايي از لرس��تان از جمله ۱۵ روس��تاي 
ش��هر معموالن، مس��دود ش��ده اما اين وضعيت 
درحالي اس��ت كه از چند روز پيش هش��دارهاي 
س��ازمان هواشناسي درباره س��يل در استان هاي 
زاگرس نشين به خصوص در لرس��تان شروع شد 
و همچنان بارش ها در زاگرس مركزي ادامه دارد. 
با وجود اين درحالي كه س��يل همچنان مي تازد، 

مسووالن سازمان مديريت بحران كشور ...
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كميسيون تلفيق مجلس اختصاص 60  ليتر  بنزين  نوروزي  را تصويب  كرد

دولت  در بيانيه اي درباره تصميم كارگروه اقدام مالي تاكيد كرد

تولد سهميه نوروزي بنزين

رفع موانع  ورود به »  اف اي تي اف«

دولت

مع��اون اول رييس جمه��وري با تاكي��د بر اينكه 
همه دس��تگاه ها موظفند كاالهاي اساسي مورد 
نياز مردم را ف��وري تأمين كنند، گفت: با توجه به 
ضرورت تنظيم بازار پايان س��ال همه دستگاه ها 
موظفند ب��ا برنامه ريزي دقيق كاالهاي اساس��ي 
مورد نياز مردم را به فوريت تأمين كنند. اسحاق 
جهانگيري ظهر ديروز در جلسه آخرين وضعيت 
تأمين كاالهاي اساس��ي، به فض��اي رواني ايجاد 
شده در پي شيوع ويروس كرونا و افزايش تقاضا در 
بازار اشاره كرد و از دست اندركاران و دستگاه هاي 
مختلف خواس��ت ت��ا با عرض��ه فراوان و س��ريع 
كاالهاي مورد نياز مردم در فروشگاه هاي و مراكز 
فروش، به جامعه اطمينان الزم را در خصوص نبود 
مشكل در تامين مايحتاج بدهند. وي با بيان اينكه 
تامين كاالهاي اساسي و دارو اولويت اصلي دولت 
اس��ت، تصريح كرد: خوش بختان��ه ظرفيت هاي 
فراواني در بخش هاي مختلف به ويژه كارخانه هاي 
توليدي مواد شوينده و بهداشتي در كشور وجود 
دارد كه مي تواند همه نيازهاي كش��ور را برطرف 
كند.  معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت 
تامين كاالهاي مورد نيازهاي مردم در شب عيد و 
ماه مبارك رمضان و رصد مستمر وضعيت بازار، از 
همه دستگاه ها خواست تا با برنامه ريزي و تالش 
گسترده شرايطي فراهم كنند تا در تامين تقاضا و 

نياز بازار مشكلي به وجود نيايد. 
در اي��ن جلس��ه ك��ه وزي��ر راه و شهرس��ازي، 
سرپرست وزارت جهاد كش��اورزي، رييس كل 
بانك مركزي، رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
و شهردار تهران نيز حضور داش��تند، وزير راه و 
شهرسازي گزارش��ي از تعداد كشتي ها و ميزان 
اقالم وارداتي نظير گندم، ذرت، برنج و سويا در 
بنادر كش��ور ارايه كرد. قائم مق��ام وزير صنعت، 
معدن و تجارت در امور بازرگاني هم در گزارشي 
با اشاره به آمادگي و برنامه ريزي هاي انجام شده 
براي تامين كاالهاي اساسي بيش از نياز كشور 
به ويژه در اي��ام پاياني س��ال، از اتخاذ تمهيدات 
الزم براي عرضه فراوان و مناسب پوشاك، كيف 
و كفش، آجيل، ش��يريني و ش��كالت، خدمات 
نظير قاليش��ويي و نيز فروش فوق العاده اصناف 
و فروشگاه هاي زنجيره اي، تشديد طرح نظارت 
خبر داد.  وي گفت: با توجه به فضاي رواني ايجاد 
شده در خصوص بيماري كرونا، در همه استان ها 
به ميزان كافي اقالم شوينده و كاالهاي مرتبط 
به بهداشت فردي و جمعي در حال عرضه است. 
معاون وزير بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي 
نيز از توليد س��ه ش��يفته ماس��ك و ممنوعيت 
صادرات ماسك و مواد اوليه آن خبر داد و گفت: 
خوش��بختانه در زمينه تامي��ن دارو و كاالهاي 

پزشكي كمبودي در كشور وجود ندارد.  

  دستگاه ها موظف به تامين كاالهاي
 اساسي مورد نياز مردم شدند

خبر

وزارت امور خارجه انگليس با صدور بيانيه اي، 
هشدار مس��افرتي اتباع اين كشور به ايران را با 
يك سطح كاهش از مرحله جلوگيري هرگونه 
س��فر به ايران به ام��كان س��فرهاي ضروري 
كاهش داد. ايرن��ا از لندن با بي��ان اين مطلب 
گزارش داد: براس��اس اين بيانيه، از همه اتباع 
انگليسي خواسته ش��ده تا از نزديك شدن به 
۱00 كيلومتري مرز ايران و افغانس��تان و ۱0 
كيلومتري مرز ايران و عراق، استان سيستان 
و بلوچس��تان و مناطق ش��رقي بم تا جاسك 
خودداري كنن��د. با اي��ن ح��ال، وزارت امور 
خارجه انگليس سفر شهروندان انگليسي كه از 
تابعيت مضاعف برخوردارند، به ايران را توصيه 
نمي كند.  در بخ��ش ديگري از اي��ن بيانيه به 
شيوع ويروس كرونا در ايران اشاره شده و آمده 
اس��ت: مقام هاي ايران در بخش هايي از كشور 
تدابيري را براي محدود كردن گس��ترش اين 
ويروس در نظر گرفته اند. »براين اساس وزارت 
بهداش��ت دس��تورالعمل هايي را صادر كرده 
كه اگ��ر از ايران به انگلي��س بازمي گرديد بايد 
در نظر قرار دهيد.« وزارت بهداش��ت انگليس 
در پي ش��يوع ويروس جديد كرونا كه تاكنون 
جان بيش از 2 هزار و ۵00 نفر را در كشورهاي 
مختلف جهان گرفته و ده ه��ا هزار نفر را مبتال 
ك��رده اس��ت، سه شنبه ش��ب دس��تورالعمل 
ت��ازه اي را منتش��ر ك��رده ك��ه براس��اس آن 
مس��افران ايراني كه از ۳0 بهمن به اين س��و 
وارد انگليس ش��ده اند به م��دت دو هفته خود 
را قرنطينه كنند. براس��اس اين دستورالعمل، 
از افراد خواسته ش��ده تا حتي اگر از عالئم اين 
بيماري برخوردار نيس��تند، با س��ازمان ملي 
بهداش��ت انگليس تماس گرفت��ه و در مدت 
قرنطينه با كس��ي تماس نداشته باشند. عالوه 
بر اي��ران، به مس��افراني كه از مناطق ش��مال 
ايتاليا، كره جنوبي و اس��تان »هوبي« چين از 
۳0 بهمن به اين سو، به انگليس سفر كرده اند 
توصيه شده از اين دستورالعمل پيروي كنند. 
توصيه هاي مشابهي براي مس��افراني كه در 
۱۴ روز گذشته از كش��ورهاي چين، تايلند، 
ژاپن، جمه��وري كره، هنگ كن��گ، تايوان، 
س��نگاپور و مالزي به انگليس س��فر كرده اند 
صادر ش��ده اس��ت؛ با اين تفاوت كه افراد در 
صورت مشاهده عالئم خفيف اين بيماري، به 
دس��تورالعمل ها عمل كنند. وزارت بهداشت 
انگليس اعالم كرد پروازهايي را كه به صورت 
مستقيم از كش��ورهاي ياد ش��ده به بريتانيا 
صورت مي گيرد زيرنظ��ر دارد و هنگام ورود 
يا خروج مس��افران از ف��رودگاه توصيه هاي 

پزشكي را به آنها اعالم مي كند.

هشدار مسافرتي اتباع 
انگليس به ايران كاهش يافت

جهان

تهديد 1.1 تريليون دالري 
كرونا براي اقتصاد جهان
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روي موج خبر

   خوشحالي از رنج مردم شرم آور است؛ ايسنا|
معاون وزي��ر خارجه در واكنش به خوش��حالي 
رييس البي FDD )بنياد دفاع از دموكراسي ها( 
از شيوع ويروس كرونا در ايران گفت: خوشحالي 
از رنج مردم ش��رم آور است. سيد عباس عراقچي 
در توييتي نوشت: خوش��حالي از شيوع كرونا و 
خوش��حالي از ديدن رنج مردم واقعا ش��رم آور و 
غيرانساني اس��ت. حداقلش اين است كه مارك 
دوبوويتز فهميد كه تحريم هاي اقتصادي امريكا 
تاثير نداشته و تاثير آن كمتر از كرونا بوده است. 
رييس يك انديشكده امريكايي در اظهارنظري 
غير انساني درباره تاثير كرونا بر ايران گفت كه اين 
ويروس كاري با اقتصاد ايران كرده كه تحريم هاي 
امري��كا نكرده اس��ت. م��ارك دوبوويتز، رييس 
بنياد دفاع از دموكراس��ي ها كه يك انديشكده 
صهيونيستي در امريكا به شمار مي آيد در صفحه 
توييتر خود نوش��ت: كرونا ويروس كاري با ايران 
كرده كه تحريم هاي امريكا نكرده است: متوقف 
كردن صادرات غيرنفتي )ايران( وي س��پس در 
پيامي ديگر تالش كرد خ��ود را حامي كمك به 
ايران جلوه دهد و نوشت كه امريكا بايد براي مقابله 
با ويروس كرونا به ايران كمك كند و اقالم مورد 

نياز در اين زمينه را به ايران بفرستد.

  گزارش هلگا اش�ميد از برگزاري جلسه 
كميسيون مشترك برجام؛ ايسنا|

معاون مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا 
در پيامي توييتري گ��زارش كوتاهي از برگزاري 
جلسه كميسيون مش��ترك برجام در وين ارايه 
داد. هلگا اش��ميد در پيامي توييتري درباره آغاز 
جلسه كميسيون مشترك برجام نوشت: جلسه 
كميسيون مش��ترك برجام هم اكنون آغاز شده 
است. مذاكرات مهمي با حاضران در راستاي حفظ 
توافق هسته اي در حال انجام شدن است. اشميد 
شب گذشته در پيام ديگري نوشته بود كه »همگي 

وظيفه داريم توافق هسته اي را حفظ كنيم«. 

 تجهي�ز مكان هاي عموم�ي و مراقبت از 
بيماران را جدي بگيريم؛ تعادل|

ريي��س مرك��ز بررس��ي هاي اس��تراتژيك 
رياس��ت جمهوري تاكيد كرد: به جاي تعطيل 
جريان تحصيل و زندگي و كس��ب و كار مردم، 
تجهيز مكان ه��اي عمومي، رعايت بهداش��ت 
ف��ردي و مراقب��ت از بيم��اران را جدي بگيريم. 
حسام الدين آش��نا ديروز در حس��اب كاربري 
خود در توييتر نوشت: وزارتخانه هاي ارتباطات 
و فناوري اطالعات و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي مي توانند با حمايت از گروه هاي نوآور، 
امكان توسعه اپليكيشن هاي مرتبط با مديريت 
مش��اركتي و همه گاني مواجهه با كرونا را فراهم 
كنند. آشنا تصريح كرد: به جاي تعطيل جريان 
تحصيل و زندگي و كس��ب و كار مردم، تجهيز 
مكان ه��اي عمومي، رعايت بهداش��ت فردي و 

مراقبت از بيماران را جدي بگيريم.

پيگير جلس�ات ت�داركات ب�راي تامين 
ماسك و ضدعفوني كننده ها؛ پاد|

رييس كميته اطالع رس��اني ستاد ملي مبارزه با 
كرونا با اشاره به برگزاري نشست هاي متعدد در 
قالب چندين كميته در ذيل س��تادملي مبارزه 
با كرونا گفت: عالوه بر جلس��ه اصلي ستاد ملي، 
كارگروه پيش بين��ي و برنامه ري��زي اقتصادي 
مرتبط با كرونا نيز با حضور دستگاه هاي ذي ربط 
برگزار مي شود. روز گذشته هم كارگروه تداركات 
و تامين نيازمندي هاي بهداشتي مورد نياز مردم 
در وزارت صمت برگزار ش��د. س��خنگوي دولت 
افزود: شخصا پيگير جلسات تداركات براي تامين 
ماسك و ضدعفوني كننده ها هستم و خبردار شدم 
چند كارخانه به شكل چند شيفت در حال توليد 
هس��تند و به زودي محصوالت آنها در مقياس 

وسيع توزيع خواهد شد.

 تحويل ۵۰۰۰ كيت تشخيص كرونا به ايران 
توسط چين؛ تعادل|

در حالي كه تشخيص و آغاز فرآيند درمان كرونا 
نيازمند كيت هاي درماني مشخصي است؛ سفير 
چين در ايران خبر داد: ۵۰۰۰ كيت تش��خيص 
وي��روس جديد كرونا از س��وي چين ب��ه ايران 
اهدا ش��د. چانگ هوآ، س��فير چين در ايران در 
صفحه توييترش نوشت: ۵۰۰۰ كيت تشخيص 
ويروس جديد كرونا كه هداياي سفارت چين و 
شركت هاي چيني در ايران است به طرف ايراني 

تحويل داده شد. تالش ما ادامه دارد.

 انتق�ال تجربيات نماين�دگان مجلس دهم 
به منتخبان مردم؛ باشگاه خبرنگاران|

منتخب مردم تهران در يازدهمين دوره مجلس 
دهم از نمايندگان خواس��ت تجربي��ات خود را 
به منتخبان مردم منتقل كنند. سيد مصطفي 
ميرسليم در نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس 
از آنها درخواس��ت ك��رد تا جلس��اتي منظم با 
منتخبان يازدهمين دوره مجلس تشكيل داده و 
تجربيات و تفكرات، به مناسب ترين و سالم ترين 
ش��كل منتقل ش��ود. در متن نامه سرگش��اده 
سيدمصطفي ميرسليم به نمايندگان مجلس 
دهم آمده اس��ت: » قدر زحم��ات مجلس دهم 
بركسي پوشيده نيست و اينجانب بر خود فرض 
مي دانم از شما دوستان عزيز تشكر كنم و اميدوار 
باشم كه با همكاري متقابل، بهترين بهره برداري 
را از زمان سه ماهه تا افتتاحيه رسمي بنماييم. از 
هم اكنون تا شروع به كار رسمي مجلس يازدهم، 
فرصتي طاليي در اختيار اس��ت كه بايد مغتنم 
شمرد و تمهيدات الزم را براي آغاز فعاليت مجلس 
كارآمد و قوي، به حل مش��كالت مردم و كشور 
فراهم آورد ضمنا موانع را شناخت و مرتفع كرد تا 
از هر ثانيه وقت مجلس جديد، براي گره گشايي 

به خوبي استفاده كنيم«.

ايران2

رييس جمهور در جلسه هيات دولت مطرح كرد

آمار كرونا را نه كم مي كنيم نه زياد
گروه ايران|

»آماري كه درباره كرونا وجود دارد را نه كم مي كنيم نه زياد 
مي كنيم و نه بزرگ نمايي و نه كوچك نمايي.« اين عبارات 
مهم ترين بخش از اظهاراتي است كه رييس جمهوري در 
جلسه ديروز هيات وزيران با استفاده از آنها تالش مي كند 
تا خط بطالني به فرضيه هايي بكش��د كه اي��ن روزها در 
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي در خصوص فرآيند 
اطالع رساني در خصوص كرونا مطرح مي شود. راهبردي 
كه از منظر رييس جمهوري بايد بر اساس واقعيات كشور 
و مبتني بر منافع ملي كشور لحاظ شود تا از يك طرف هم 
به دغدغه ها و نگراني هاي به حق مردم براي مقابله با اين 
بيماري پاسخ داده شود و هم از سوي ديگر تالش شود تا 
اركان اقتصادي و اجتماعي كشور در اثر تبعات اين بيماري 
خدشه دار نشود. شرايطي كه روحاني معتقد است دشمنان 
تمام تالش خود را براي ركود و تعطيلي توليد، صادرات و 
بازرگاني كشور به كار گرفته اند اما به دليل مقاومت مردم تا 
به امروز نتايج مورد نظر دشمنان تحقق نيافته و از امروز به 
بعد هم محقق نخواهد شد. در كنار اين موارد تالش براي 
تامين اقالم مورد نياز مردم يكي ديگر از موضوعاتي است كه 
روحاني درباره آن صحبت مي كند و به مردم اطمينان خاطر 
مي دهد كه تمام اق��الم مورد نياز مردم چه در بخش هاي 
مصرفي و نيازهاي ضروري و چه در حوزه اقالم بهداشتي 
و درماني تهيه شده و از طريق شبكه هاي توزيع در اختيار 
آنها قرار مي گيرد.  بر اس��اس اين دس��تور كار مشخص، 
رييس جمه��ور با تاكيد ب��ر اينكه هي��چ تصميمي براي 
قرنطينه محل يا شهري مطرح نيست و مردم به شايعات 
توجه نكنند، اظهارداشت: تصميم گيري در مورد تعطيلي 
يا ايجاد هرگونه محدوديت به خاطر كرونا با س��تاد ملي 
مبارزه با كروناست. روحاني ديروز در جلسه هيات دولت، 
تاكيد كرد: كرونا نبايد به سالح دشمنان ما براي به تعطيلي 
كش��اندن كار و توليد در كشور تبديل شود. رييس دولت 
دوازدهم خطاب به مردم تاكيد مي كند: مي خواهم خدمت 
مردم بسيار عزيز كشورمان عرض كنم مثل همه حوادثي 
كه گاه و بي گاه كش��ور با آن مواجه شده و ملت و دولت در 
كنار هم و با همكاري و برخورد هماهنگ از آن عبور كردند، 
مساله مواجه شدن با ويروس كرونا هم از همين روال پيروي 
مي كند. خوش��بختانه در عرض يك ال��ي دو هفته اخير، 
تالش هاي بسيار خوبي در كشور هم در بخش پيشگيري 
و هم در بخش تش��خيص و هم در بخش قرنطينه افراد و 
هم در بخش درمان، انجام گرفته است. روحاني در ادامه با 
اشاره به ضرورت استفاده از راه حل هاي عالمانه با موضوع 
كرونا ادامه مي دهد: نيازمند ي��ك برخورد عالمانه با اين 
مساله هستيم و بايد رفتار تخصصي و جدي داشته باشيم. 
به همين دليل هم مسووليت امر به ستادي واگذار شده كه 

رييس اين ستاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
است. بنابراين در همه امور، هم از لحاظ آمار و ارقامي كه 
بايد به مردم منتقل شود و هم توصيه هايي كه مردم بايد 
گوش كنند و ه��م مراكزي كه براي تش��خيص و درمان 
وجود دارد بايد به صورت متمركز بدون توجه به شايعات 
به سخنان اين مركز توجه شود. رييس جمهوري با اشاره به 
تعيين كننده بودن عنصر زمان مي گويد: البته براي عبور 
از اين مساله ممكن است به يك، دو يا سه هفته زمان نياز 
داشته باشيم. گزارش هايي كه تا ديشب وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي در جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا 
داد، اميدواركننده بود. امروز هم گزارش��ي دريافت كردم 
كه كيت هاي تش��خيص را كه از خارج و از طريق سازمان 
بهداش��ت جهاني )WHO( وارد مي كرديم – كه البته 
همچنان به روند آن ادامه مي دهيم – توسط متخصصين 
داخلي ما هم اين كيت توليد شده و درحال آزمايش است، 
همه مراحل اوليه آن مثبت و قابل قبول بوده و در نهايت 
ظرف امروز و فردا كه به تأييد نهايي رس��يد مي توانيم در 
مدت كوتاهي صدها هزار كيت، حتي ميليون ها از اين كيت 
را توليد كنيم و در اختيار همه بيمارستان هاي كشور قرار 

دهيم كه مردم خيالشان راحت باشد اگر موردي، شكي و 
ترديدي وجود دارد به راحتي پزشكان عزيز ما مي توانند به 

تشخيص نهايي برسند.

   پيشرفت در امر درمان
روحاني ب��ا بيان رويكردهاي دولت ب��راي كاهش بحران 
خاطرنش��ان مي كند: كاري كه انج��ام مي گيرد يك كار 
شبانه روزي، دقيق و علمي است. در مجموع روند كاهش 
مراجعه و پيشرفت در امر درمان را مشاهده مي كنيم. يعني 
اگر 1۰۰ نفر در روزهاي اوليه بستري بودند، از اين 1۰۰ نفر 
ممكن بود 7، 8 نفر از دنيا بروند امروز اين رقم خيلي پايين 
آمده اس��ت. به خاطر اينكه بر اين روند مسلط شديم. هم 
به روند تشخيص و هم به روند درمان مسلط شديم و اين 
همكاري و هماهنگي را بايد ادامه دهيم. ديشب هم تأكيد 
كردم اگر قرار اس��ت جايي بايد براي يكي، دو روز كمتر يا 
بيشتر تعطيل شود، تشخيص اش به عهده اين ستاد است. 
نه استاندار، نه فرماندار و نه وزارتخانه اي مرجع اين تشخيص 
نيست. يعني اگر فردي بيمار است، تب دارد و عاليم اوليه 
را دارد، بايد مراقبت ش��ود و وارد آن آموزشگاه و دانشگاه 

نشود. اگر كسي را ديدند و عالمتي را ديدند بالفاصله آن را 
به پزشك منتقل كنند و مراقبت ها انجام گيرد.

   همه در كنار هم يك خانواده هستيم
رييس جمهوري در ادامه مي گويد: البته همانطور كه توصيه 
شده است، جايي كه واجب نيست براي حضور ما و رفتن در 
اجتماعاتي كه نياز و ضروري نيست بايد كاهش يابد يا قطع 
كنيم. همانطور كه برخي از برنامه ها و فوق برنامه ها را قطع 
كردند به خاطر اينكه مراقبت بيشتر شود. در مراقبت و در 
امر بهداشتي نبايد كوتاهي كنيم. وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
توليدي ما براي اينكه اقالم الزم را در اختيار مردم بگذارند 
بايد همه توان خودش��ان را به كار بگيرند. خوشبختانه در 
روزهاي اخير نيروي انتظامي و تعزيرات با احتكاركنندگان 
برخورد خوبي داشتند باز هم اين برخوردها بايد ادامه پيدا 
كن��د و نگذاريم كه عدد كوچكي از م��ردم بخواهند از اين 
امور سوءاستفاده كنند تا از اين مساله به خوبي عبور كنيم و 
مساله را بتوانيم به پايان برسانيم. نكته ديگري كه روحاني در 
خصوص آن صحبت مي كند مساله تزريق استرس و نگراني 
به مردم از طريق فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي است. 

او در اين باره تاكيد مي كند: اما مساله مهم تر از مساله ويروس 
كرونا، ويروس ترس و اضط��راب و ترديد و بي اعتمادي در 
ميان مردم اس��ت. اين ويروس بدتر از آن ويروس اس��ت و 
نبايد در مردم ترديد و وحش��ت و اضطراب ايجاد كنيم اين 
هم ويروسي است. ويروس آنفلوآنزا هر سال در دنيا مي آيد 
و هر سال هم كشته مي گيرد. در سال هاي اخير و در امريكا، 
آمار نشان مي دهد بين 12 هزار تا 1۰۰ هزار در سال كشته 
آنفلوآنزا بوده اس��ت. آنفلوآنزاي مختلف آمده و عده اي هم 
از بين رفتند. تلفات كرونا بيش��تر از آنفلوآنزا نيست. طبق 
نظر پزشك ها و ديشب هم متخصصين همين را مي گفتند 
البته نوع انتشار، سرايت اش ممكن است متفاوت باشد اينها 
همه درست اس��ت. متخصصين بايد بيايند و واقعيت را به 
مردم بگويند و ب��راي مردم توضيح دهند. اضطراب و ترس 
مردم در حد الزم باش��د و وقتي اضافه مي ش��ود، خودش 
خطرناك است و مي تواند مشكالت ديگري را درست كند. 
او صحبت هايش را اينطور ادامه مي دهد: نكته ديگري كه 
مي خواهم تأكيد كنم درباره اين شايعاتي است كه در ميان 
مردم وجود دارد كه فالن شهر را مي خواهند قرنطينه كنند 
يا فالن شهر را مي خواهند يك ماه قرنطينه كنند. آن محله 
را مي خواهند يك هفته قرنطينه كنند. چنين چيزي هايي 
در تصميمات كش��ور وجود ندارد. قرنطينه محله و شهر را 
نداريم. آنچه قرنطينه است، قرنطينه فرد است. يعني اگر 
فردي عاليم اوليه اي داشت اين فرد بايد قرنطينه شود. مراكز 
زيادي را هم در تهران پيش بيني كرديم. ديشب اعالم شد، 
تخت هاي فراواني آماده شده است. در شهرستان ها هم آماده 
ش��ده و نيروهاي مسلح نيزگفتند كه براي هر گونه كمك 
آماده هستند. روحاني با اشاره به برنامه ريزي دقيق دولت 
براي تامي��ن اقالم مورد نياز مردم مي گويد: بنابراين اگر در 
مواردي، فردي مشكوك بود و عاليمي داشت، فوري در آن 
مراكز بستري شود و بعد هم مشخص مي شود كه داراي اين 
ويروس است يا به سرماخوردگي عادي و آنفلوآنزاي ديگري 
مبتال شده و بايد مرخص ش��ود. بنابراين مردم به اين فكر 
نباشند كه فروشگاهي يا شهري بسته مي شود يا قرنطينه 
عمومي ايجاد مي شود. خدمت مردم عزيز و بزرگوار عرض 
مي كنم همه مواد غذايي، مواد اوليه، حتي شوينده ها هم كه 
اين روزها مقداري كم بوده در روزهاي آينده جبران خواهد 
شد و در انبارها و ذخاير وجود دارد. مردم هيچ گونه نگراني از 
اين نظر نداشته باشند البته همه بايد به طور فردي مراقبت 
كنيم دستورهاي بهداشتي را همانطور كه توصيه مي شود، 
مراعات كنيم. صدا و سيما هم به عنوان مرجعي است كه بايد 
به مردم آموزش داده و اطالعات الزم را به مردم دهد. خدمت 
مردم اين نكته را هم تأكيد مي كنم، به هيچ عنوان آماري كه 
وجود دارد، نه كم مي كنيم نه زياد مي كنيم و نه بزرگ نمايي 

و نه كوچك نمايي مي شود.

پانزدهمين نشست كميسيون مشترك برجام در وين پايان يافت

ايده پردازي در خصوص اينستكس
يك بار ديگر هتل كوبورگ وين محل برگزاري نشستي شد 
كه بر اساس اعالم طرف هاي باقي مانده در برجام قرار است 
از دل رايزني ها و گفت وگوهاي فش��رده در آن سرنوشت 
نهايي برجام مشخص شود. نخستين نشست كميسيون 
مشترك برجام در سال 2۰2۰ اما در حالي ديروز در هتل 
كوبورگ وين برگزار شد كه به گفته سيد عباس عراقچي 
در اين جلسه »ايده هاي جدي تر و متمركزتري« از سوي 
كشورهاي اروپايي براي تقويت سازوكار اينستكس ارايه 
ش��د. ايده هايي كه از منظر عراقچ��ي درصورت تحقق 
مي تواند برجام را از دس��ت اندازهايي كه ترامپ در مسير 
آن ايجاد كرده نجات داد. پانزدهمين نشست كميسيون 
مشترك برجام در سطح معاونان وزير و مديران سياسي 
وزارت امور خارجه ايران و گ��روه 1+۴، ديروز و بعد از دو 
ساعت از آغاز برگزاري آن در هتل كوبورگ به پايان رسيد. 
نشستي كه حول و حوش ساعت 1۵ و 3۰ به وقت تهران 
آغاز شده بود، كمتر از 2ساعت پس از آغاز به پايان رسيد. 
بر اس��اس اعالم عراقچي نماينده ارش��د مذاكره كننده 
كشورمان، مطالبات ايران از برجام و كميسيون مشترك 
همان دغدغه هايي است كه پيش از اين هم از سوي مقامات 
ايراني بارها روي آن تاكيد شده است؛ اينكه بايد تعهدات 
طرف هاي مقابل در خصوص مراودات اقتصادي و بانكي 
ايران جدي گرفته شود و ايران در مسير دستيابي به منافعي 
كه بر اساس اين سند بايد از آنها برخوردار باشد، قرار بگيرد. 
نخس��تين چهره اي كه بع��د از پايان نشس��ت روايتي از 
اين نشس��ت ارايه داد؛ نماينده روس��يه در سازمان هاي 
بين المللي در وين بود كه در خصوص اين جلس��ه گفت: 

شركت كنندگان در كميسيون مشترك برجام پايبندي 
خود را به اين توافق به عنوان عنصر مهم معماري عدم اشاعه 
هسته اي مورد تاكيد قرار دادند. »ميخاييل اوليانوف« در 
توييتي فضاي پانزدهمين نشست كميسيون مشترك 
برجام را اداري توصيف كرد و افزود: »قرار شد كارشناسان 
درباره اجراي تعهدات برجام و مس��ائل اقتصادي رايزني 
كنند.«بعد از نماينده روسيه نوبت به عراقچي و نماينده 
كش��ور چين رس��يد تا روايت هاي خود در خصوص اين 
نشست را ارايه كنند. عراقچي مطابق نشست هاي قبلي 
تاكيد بر روي منافع اقتصادي برآمده از برجام در حوزه هاي 
صارداتي و بانكي را مهم ترين مطالبه ايران از اين س��ند 
عنوان كرد و نماينده چين هم با صحه گذاش��تن بر روي 
دغدغه هاي ايران از طرف هاي برجام خواس��ت تا به اين 
دغدغه ها پاسخ دهند. در اين ميان خبرنگاران در انتظار 
اظهاراتي بودند كه هلگااشميت معاون مسوول سياست 
خارجي اروپا در خصوص اين نشس��ت ارايه مي دهد، در 
شرايطي كه نمايندگان ايران و چين و حتي روسيه ترجيح 
مي دادند كه با ادبياتي رسمي تر در خصوص اين نشست 
صحبت كنند، اما اش��ميت با استفاده از توييت هايي كه 
بالفاصله پس از پايان نشس��ت منتشر مي كرد نشست 
پانزدهم را توام با تصميمات قابل توجهي توصيف كرد كه 

نتايج آن در آينده ظهور و بروز پيدا خواهد كرد. 

   كميسيون مشترك برجام
 با تصميم هاي قابل توجهي پايان يافت

معاون مسوول سياست خارجي اروپا در پايان جلسه ديروز 

كميسيون مشترك برجام گفت: اين جلسه با تصميم هاي 
قابل توجهي درباره گام هاي بعدي به پايان رسيد. هلگا اشميد 
در توييتي با بيان اين مطلب افزود: متعاقب بيانيه نماينده 
عالي اتحاديه اروپايي )در مورد تمديد جدول زماني سازوكار 
حل اختالف( شركت كنندگان در نشست امروز مباحث 
مطروحه در سطوح كارشناسي كه در هفته هاي گذشته 
در قالب هاي مختلف در جريان بوده را مرور كردند. به گفته 
او، قرار شد اين گفت وگوها در سطح كارشناسي ادامه يابد. 
موضع گيري هايي كه در تداوم راهبردهايي است كه پيش 
از اين جوسپ بورل نيز در خصوص برجام مطرح كرده بود. 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا چهارم بهمن گذشته 
با اشاره به دريافت نامه تروييكاي اروپا درخصوص فعال كردن 
سازوكار حل اختالف در برجام، اعالم كرد، پس از رايزني هاي 
انجام ش��ده، طرف ها درباره تمديد جدول زماني سازوكار 
حل اختالف تواف��ق كرده اند. وي افزود: همه توافق كردند 
مذاكرات در س��طح كارشناسي براي رفع نگراني ها درباره 
اجراي توافق هسته اي و تاثيرات گسترده تر خروج امريكا از 
آن و اعمال دوباره تحريم ها كه همه طرف هاي برجام درباره 
آن ابراز تاسف كرده اند، ادامه يابد. مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا خاطرنشان كرد، كميسيون مشترك برجام 
روند پيشرفت مذاكرات را به طور منظم بررسي خواهد كرد.

   بدون برآورده شدن انتظارات اقتصادي مان 
به برجام بر نمي گرديم

اما در حالي كه اشميت تالش داشت تا دستاوردهاي اين 
نشست را قابل توجه تصويرسازي كند، عراقچي معاون 

سياسي وزير خارجه كشورمان با رويكردي غيرهيجاني 
و توام با احتياط درباره اين نشست صحبت كرد و گفت: 
در جلسه كميسيون مشترك تأكيد كرديم كه بدون 
برآورده ش��دن انتظاراتمان در حوزه ه��اي اقتصادي 
بازگشت كامل ايران به برجام مقدور نيست. سيد عباس 
عراقچي معاون سياس��ي وزير امور خارج��ه ايران كه 
براي شركت در نشست كميسيون مشترك برجام در 
سطح معاونان و مديران سياسي ايران و گروه 1+۴ در 
وين حضور دارد، ديروز در پايان اين نشس��ت در جمع 
خبرنگاران به تشريح گفت وگوهاي انجام شده پرداخت 
و گفت: نشست كميسيون مشترك برجام هر سه ماه يك 
بار برگزار مي شود و آخرين وضعيت اجراي برجام هم 
در حوزه هسته اي و هم در حوزه رفع تحريم ها را بررسي 
مي كند و اين روال از قبل از اجرايي شدن برجام تا االن 
در جريان بوده است. وي افزود: موضوع اصلي در جلسه 

امروز بحث تاثيرات خروج امريكا و بازگشت تحريم هاي 
امريكا عليه ايران بود كه در اين جلسه بررسي شد و اينكه 
چگونه مي توان به نوعي منافع اقتصادي ايران از برجام را 
تامين كرد. معاون سياسي وزير خارجه ايران خاطرنشان 
كرد: هم��ه اعضاي باقيمانده در برجام در اين جلس��ه 
مجددا بر اهميت برجام تأكيد كردند و اينكه اين توافق 
مهم بين المللي است و جنبه هاي امنيتي و اقتصادي دارد 
و بايد حفظ شود و حمايت خود را مجددا اعالم كردند 
به ويژه حمايت خود را از ابتكاراتي كه منجر شود ايران 
از منافع اقتصادي ناشي از برجام بهره مند شود، اعالم 
كردند. عراقچي افزود: در اين جلسه ايده هاي جدي تر و 
متمركزتري كه از سوي كشورهاي اروپايي براي تقويت 
سازوكار اينستكس ارايه شد. اينستكس تقريبا به مراحل 
عملياتي رس��يده اس��ت و اينكه چگونه مي توان آن را 

تقويت كرد، مورد بحث قرار گرفت.
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چهره ها

 3 سال زندان 
در انتظار منتشر كنندگان اخبار كذب پيرامون كرونا

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي از سه 
سال مجازات زندان براي منتشركنندگان اخبار كذب درباره كرونا خبر 
داد. به گزارش خانه ملت، حسن نوروزي ديروز در مورد جرم و نحوه 
مجازات افرادي كه اقدام به انتشار اخبار كذب پيرامون شيوع بيماري 
كرونا در سطح جامعه مي كنند، اظهارداشت: اين اقدام بر اساس قانون 
مجازات اسالمي نشر اكاذيب محسوب شده و براي افرادي كه مرتكب 
اين جرم شوند بين يك تا سه سال مجازات حبس و تعيين شالق در 
نظر گرفته شده است.  وي با اشاره به مشكالتي كه به دنبال انتشار اينگونه اخبار در جامعه ايجاد 
مي شود، ادامه داد: انتشار اخبار كذب در مورد بيماري كرونا باعث بروز نگراني و رعب و وحشت 
براي مردم شده و زمينه تعطيلي كشور را فراهم كرده است. سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس در مورد تبعاتي كه انتشار اينگونه اخبار در حوزه اقتصادي كشور به همراه دارد، تاكيد كرد: 
انجام اينگونه اقدامات به دليل تعطيلي كارخانجات و مجتمع هاي تجاري بزرگ مي تواند باعث بروز 
خسارات اقتصادي گسترده شود. در پي تعطيلي مدارس هم شرايطي فراهم مي شود كه كودكان 
به ناچار تابستان نيز براي جبران اين وقفه ايجاد شده به مدرسه بروند. نوروزي يادآور شد: انتشار 
ويروس كرونا امري مقطعي بوده كه به زودي مسووالن حوزه سالمت هم در ايران و هم جهان براي 
رفع اين مشكل تدبيري خواهند انديشيد، اما تعطيلي واحدهاي توليدي و اقتصادي هزاران ميليارد 

خسارت به كشور وارد مي كند كه آسيب ناشي از آن به مردم وارد خواهد شد.

 الريجاني، اشتباه پزشكيان را اصالح كرد 
وگرنه بحران ايجاد مي شد

عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس گفت: در جلسه روز دوشنبه 
مجلس، گ��زارش تلفيق به صحن رفت نه اليح��ه دولت. غالمعلي 
جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با برنا، درباره وضعيت بودجه گفت: 
تصميم مجلس مبني بر رد كليات بودجه اشتباه بود. در جلسه پنجم 
اسفندماه مجلس، گزارش تلفيق بودجه رد شد، ارسال آن به دولت 
يعني چه؟ پزشكيان خوب نتوانست جلسه ديروز را مديريت كند و 
تصميم اشتباه گرفت. اين تصميم اشتباه را نيز رييس مجلس با يك 
ظرافتي اصالح كرد، پس از تصميم مجلس، دولت مي توانست اعتراض كند بگويد شما اليحه من 
را به رأي بگذاريد نه گزارش تلفيق را. اگر مجلس گزارش كميسيون تلفيق را قبول ندارد ارسال 
آن به دولت، بي معناست. از لحاظ ساختاري و شكلي تصميم رييس مجلس اشتباه بود، رد شدن 
اليحه يا رد شدن گزارش كميسيون بي معناست. رييس فراكسيون مستقلين مجلس گفت: طبق 
قانون اساسي مجلس مجاز و مختار است كه تغييراتي را در اليحه انجام بدهد. در شرايط تحريم، 
سيل، زلزله، بحران، كرونا به رييس دولت مي گوييم علي الحساب براي خودت كار كن. اين چه 
شيوه كش��ورداري است؟ افزايش حقوق كارمندان كجاست؟ دولت مجاز نيست افزايش دهد، 
همسان سازي بازنشستگان كجاست؟ دولت مجاز نيست همسان سازي كند. هدفمند كردن 
يارانه ها، دولت مجاز نيست. پس به عبارتي تورم خود به خود افزايش پيدا مي كند اما ما به دولت 

مي گوييم هيچ كدام از اينها را حق نداري انجام بدهي. 

 سردار حاجي زاده:
 سپاه در موضوع كرونا در كنار دولت است

در ش��رايطي كه موضوع مقابله با كرونا نيازمند عزم ملي و همكاري 
بخش ها و ارگان هاي مختلف با يكديگر است، فرمانده هوافضاي سپاه 
گفت: وزارت بهداشت و درمان كشور فرمانده مقابله با بيماري كرونا 
است و مجموعه هاي مختلف سپاه هر جا نياز باشد، كنار دولت هستند 
و كمك مي كنند. سردار اميرعلي حاجي زاده ديروز در حاشيه بازديد از 
نمايشگاه رونق توليد در جمع خبرنگاران اظهارداشت: امروز در بخش 
توليد دارو و قطعات خودرو و خيلي چيزهاي جزئي و پيش پا افتاده 
تحريم هستيم اما اين نوع الگو نشان مي دهد كه اگر از اين جنس كارها انجام داده و توسعه دهيم 
عماًل تحريم ها را بي خاصيت مي كنيم؛ فكر مي كنم در عرصه هايي كه ورود كرده ايم كامال تحريم ها 
بي خاصيت و بي ارزش شده است. فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه در پاسخ به سوالي درخصوص 
تحريم هاي اخير امريكا عليه برخي نهادها و كشورهايي كه به برنامه موشكي ايران كمك داشتند، 
اظهار داشت: آنها در هر بخشي كه بتوانند به ايران ضربه بزنند تحريم كنند، اين كار را انجام مي دهند؛ 
حتي به انتخابات هم رحم نكردند و تالش كردند تا مردم را به هر ش��كل ممكن منصرف كنند و 
با استفاده از شيوه هاي مختلف نگذارند مردم پاي صندوق راي حضور يابند. اما ديديد كه مردم با 
حضور گسترده اي كه پاي صندوق هاي راي داشتند، جواب خوبي به آنها دادند. وي تاكيد كرد: از 
دشمن نبايد بترسيم و در عين حال اگر به داخل تكيه داشته باشيم و اين جوان ها، مجموعه هاي 

صنعتي و دانشگاه ها و نخبگاني كه داريم را باور كنيم، امريكا از بيرون هيچ غلطي نمي تواند بكند.



اخبار 3 كالن

دولت طي بيانيه اي درباره تصميم كارگروه اقدام مالي )FATF( مطرح كرد

يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو  با »تعادل« مطرح كرد

تالش مي كنيم موانع تصويب »پالرمو« و »سي اف تي« رفع شود

ماليات تنها جايگزين نفت در بودجه 99

افزايش حداقل حقوق كارمندان4 هزار ميليارد تومان بار مالي داشت

دولت جمهوري اسالمي ايران در جلسه روز گذشته 
خ��ود درخص��وص تصميم كارگ��روه اق��دام مالي 

)FATF( در مورد كشورمان، بيانيه اي صادر كرد.
به گزارش »تعادل« هفته گذش��ته ايران به ليست 
سياه اف اي تي اف بازگشت اين در حالي است كه پس 
از امضاي برجام در سال 1395 با رايزني ايران با گروه 
ويژه اقدام مالي، ايران از ليس��ت سياه اف اي تي اف 
خارج ش��ده بود و قرار بود طي يك س��ال با اجراي 
»برنامه عمل« همكاري هاي خود را با اف اي  تي اف 
گس��ترش داده و در نهايت جايگاه خ��ود را در اين 
ليست ارتقا دهد اما با تمديد هاي چندباره سرانجام 
در داخل كشور توافقي بر سر انجام كامل برنامه اقدام 
صورت نگرفت و در مقابل اف اي تي اف هم ايران را 

به ليست سياه بازگرداند.
در اين باره دولت روز گذشته بيانيه اي درباره تصميم 
اخير كارگ��روه اقدام مالي صادر ك��رد كه متن اين 

بيانيه به شرح زير است: 
1- سياست ضد  تروريس��م ايران، مبتني بر ماهيت 
عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوري اسالمي 
ايران است و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمين 
مالي تروريسم، به طور جدي اعمال مي شود و انگيزه 
ما در پيگيري همه اقدامات عليه پولشويي و تأمين 
مالي تروريسم، خواست مردم ما و قوانين و مقررات 
داخلي ماس��ت كه در ادوار مختلف مجلس و دولت 

تصويب شده است.
۲- بر همين اساس، از همكاري با كشورهاي ديگر در 
اين زمينه نيز استقبال كرده ايم و با اجراي مقررات 
مورد قبول كش��ورهاي جه��ان و اس��تانداردهاي 
بين الملل��ي در اين زمينه كه در راس��تاي قوانين و 
مقررات داخلي ما و به مصلحت كش��ور بوده است، 

موافقت كرده ايم.
3- بي ترديد، قرار دادن نام ايران در گروه كشورهاي 

غيرهمكار )ليست سياه(، چه در دوره دولت دهم و 
چه در اين دوره، با تحريكات و انگيزه هاي سياس��ي 
برخي بدخواهان ايران بوده است؛ ليكن برخورد فني 
و كارشناس��ي ايران، در دول��ت يازدهم كه به تأييد 
برنامه اقدام ايران انجامي��د، اين تحريكات را در آن 

مرحله، بي اثر نمود.
۴- از آنجا كه ايران همواره به مبارزه با پولش��ويي و 
تأمين مالي تروريسم معتقد بوده است، از زمان دولت 
دهم، با پيگيري ش��وراي عالي امنيت ملي و وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي، جهت گي��ري همكاري با 
FATF و توافق براي اج��راي برنامه كاري به تأييد 

رسيده و در دستور كار دولت قرار گرفته بود.
5- با تغيير دولت و فعال ش��دن ديپلماس��ي خروج 
از تحريم ها، دول��ت در اين مرج��ع بين المللي هم 
فعاالن��ه حضور پيدا كرد و اقدامات خود را در مقابله 
با پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم ارايه كرد كه به 
تغيير وضعيت ايران و كسب يك فرصت دوساله براي 

تعامل بين المللي منجر شد.
۶- در اي��ن فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام كه در 
حيطه اختيار قوه مجريه بود، در مسير اجرا قرار داد 
و چهار اليحه قانوني را نيز كه از موارد بس��يار مهم 
»برنام��ه اقدام« ب��ود، تهيه و تصوي��ب و به مجلس 
شوراي اسالمي تقديم نمود. مجلس هم، اين لوايح 

را با اصالحاتي به تصويب رساند.
ش��وراي نگهبان، يك��ي از اين لواي��ح، يعني اليحه 
مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريسم )CFT( را با 
طرح ايراداتي، به مجلس بازگرداند و نهايتا به سبب 
قانع نشدن مجلس نسبت به توقف اين اليحه مهم، 
موضوع به مجمع تشخيص مصلحت، ارجاع شد و در 
آنجا با گذشت يك سال از طرح موضوع، به دليل عدم 
تصميم گيري توسط مجمع، اين امر مهم، مسكوت 

گذاشته شد.

۷- متأس��فانه اليحه مهم ديگر، يعني اليحه الحاق 
به معاهده مبارزه با پولش��ويي نيز كه با رفع ايرادات 
ش��وراي نگهبان از سوي مجلس ش��وراي اسالمي، 
عمال نهايي ش��ده ب��ود، بدون وج��ود اختالف بين 
مجلس و شوراي نگهبان، در دستور كار مجمع قرار 
گرفت و اين اليحه هم، با گذش��ت يك سال، بدون 

تصميم گيري، مسكوت ماند.

۸- دولت بر اين اعتقاد بوده و هست كه در شرايطي 
كه بدخواه��ان ايران و در رأس آنه��ا دولت امريكا، 
نقشه يارگيري براي تشكيل مجدد جبهه ضد ايران 
را دارد، ما بايد تالش مضاعف براي نشان دادن چهره 
قانون گرا، منضبط و ضد تروريسم ايران داشته باشيم 
و دادن هرگونه بهانه نادرس��ت به دس��ت دشمنان 

ايران، كمك به نقشه هاي ضد ايراني آنهاست.

9- دولت، قويًا بر اين باور است كه بايد موانع موجود 
بر س��ر راه تصويب اين دو اليحه رفع گردد و بهانه از 
دست بدخواهان ايران گرفته شود. ما اقدامات خود 
در اين زمينه را دنبال خواهيم كرد و تمام توان خود را 
براي حل موضوع، بهبود شرايط و پيشگيري از ورود 
خسارت بيش��تر به منافع ملي و تشديد هزينه هاي 

تحريم بر زندگي مردم به كار خواهيم بست.

اليحه بودجه 99 در صحن علني مجلس رد شد 
و قرار بر اين ش�د كه تا 3 روز آينده كميسيون 
تلفيق بودجه ب�ا همكاري دولت اي�ن اليحه را 
اصالح كند و نواقصي را كه نمايندگان در صحن 
به آن اشاره كردند رفع كنند.يكي از اين نواقص 
بحث فروش اوراق مشاركت است كه نمايندگان 
به اصالح دوباره آن در كميسيون تلفيق تاكيد 
داشتند كه در اين باره يكي از كارشناسان مراكز 
پژوهشي مي گويد وقتي دولت قصد فروش 50 
هزار ميلي�ارد تومان ام�وال را دارد از چه راهي 
مي خواهد اق�دام به انج�ام اي�ن كار كند؟ وي 
همچينين به عملكرد س�ال هاي قبل دولت در 
فروش اوراق اشاره مي كند و مي گويد دولت طي 
سال هاي قبل نبم هزار ميليارد تومان هم اموال 
نفروخته اس�ت حاال مي خواهد اي�ن نيم هزار 
ميليارد را 100 برابر كند؟ چگونه؟ با فروش اوراق 
اس�ناد خزانه و قرضه و مالي؟ وي اين راهكار را 
چنان موثر و عملياتي نمي داند ومعتقد اس�ت 
آنچه فعال ضرورت دارد روي آن كار ش�ود و در 
اجالس ش�وراي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
هم قابل تصويب باشد اين است كه بايد بر بنيادها 
و نهادهاي انقالب اسالمي ماليات وضع شود كه 
تا حدودي بتوان كس�ري بودجه را از اين محل 
پوشش داد، اين راه حل مي تواند در كوتاه مدت 
عملياتي واقع شود. به گزارش »تعادل« با توجه 
به كاهش فروش نفت قرار ب�ود دولت اليحه اي 
نفت زدايي شده براي بودجه 99 به مجلس ارايه 
كند به اين معني كه نفت را از درآمدها حذف كند.
 گرچه در اليحه اي كه دولت آذر ماه به صحن برد 
درآمدهاي نفتي تنه�ا به هزينه هاي نو عمراني 
اختصاص داده شده بود اما اين بودجه در حقيقت 
نه تنها نفت زدا نبود بلكه منابعي جايگزين نفت 
ش�د كه منابع مطمئني نبود از جمل�ه 49 هزار 
ميليارد تومان ف�روش اموال م�ازاد دولتي كه 
هنوز مشخص نيست متقاضيان آن چه كساني 

هستندو با توجه به تجربه خصوصي سازي ها كه 
برخي از آن به عنوان شكست خصوصي سازي 
ياد مي كنند روش�ن نيس�ت كه دول�ت چقدر 
در واگ�ذاري اي�ن ام�وال به بخ�ش خصوصي 
مي توانست موفق باش�د و اعداد مدنظر دولت 

محقق مي شدن يا خير؟ 
در نهايت انتقادات فراوان به اليحه اي كه دولت 
نوش�ت منجر ش�د مصوبات ارايه شده از سوي 
كميس�يون تلفيق براي بودج�ه 99 در صحن 
مجلس رد شود. و با توجه به اينكه موكول كردن 
تعيين تكليف بودجه به مجلس بعد زمانبر است 
قرار بر اين ش�د كه تا 3 روز آينده كميس�يون 
تلفيق بودجه ب�ا همكاري دولت اي�ن اليحه را 
اصالح كند و نواقصي را كه نمايندگان در صحن 

به آن اشاره كردند رفع كنند.
»تع�ادل« در گفت وگ�و با محمدتق�ي فياضي 
كارش�ناس دفتر بودج�ه مرك�ز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس�المي به ايراداتي پرداخته 

كه منجر به رد شدن مصوبات كميسيون تلفيق 
در صحن مجلس شد كه مشروح آن را در ادامه 

مي  خوانيد. 

   نقاط كليدي و اساسي در اليحه كه بايد توسط 
نمايندگان رفع شود چيست؟

من فكر مي كنم در عمل هيچ اتفاقي نخواهد افتاد، به 
ايراداتي كه صحن از گزارش كميسيون تلفيق بودجه 
گرفت نمي توان حسابي باز كرد چون ۸0 درصد مجلس 
تغيير كرده اس��ت بنابراين مي توان گفت نمايندگان 
فعلي انگيزه اي براي ادام��ه كار ندارند، ويروس كرونا 
هم كه به تازگي به جان كش��ور افت��اده مزيد بر علت 
شد. ايراداتي هم كه به اليحه بودجه وراد است ايرادات 
مبنايي است. كشور دچار مشكالت اساسي است. در 
تحريم به سر مي بريم. درآمدهاي نفتي ما كاهش پيدا 
كرده است. به لحاظ س��اختاري كسري بودجه داريم 
و به نفت وابس��ته ايم. اين موارد منجر ش��د كه دولت 
اليحه اي بنويس��د كه در س��مت منابع ناپايدار باشد. 

وقتي مي گوييم قصد ف��روش 50 هزار ميليارد تومان 
اموال را داريم از چه راه��ي مي خواهيم اقدام به انجام 
اين كار كنيم؟ عملكرد س��ال هاي قبل نشان داده كه 
دولت نبم هزار ميليارد تومان هم اموال نفروخته است 
حاال مي خواهد اين نيم هزار ميليارد را 100 برابر كند؟ 

چگونه؟ يا فروش اوراق اسناد خزانه و قرضه و مالي.
   مگر بازار چقدر كشش دارد؟ 

در سال هاي قبل هم دولت عمال نتوانسته ميزان اوراق 
مدنظر خود را بفروشدو اين اوراق رسما تحويل طلبكاران 
و پيمانكاران شد.به هر حال اين اوراق بايد تبديل به پول 
شود تا پيمانكار بتواند كار خود را ادامه دهد بنابراين به 
نوعي شايد بتوان گفت كه بودجه ريزي دچار بن بست 
شده است و خود نمايندگان نيز در ايراداتي كه مي گيرند 
دخيل بودند. برنامه ششم توسعه مي تواند مثال خوبي 
باشد. ما با انبوهي از احكام و قوانين رو به رو هستيم كه 
نيازمند منابع است و اين منابع هيچ كجا پيش بيني نشده 
است. بنابراين ايرادات نمايندگان مجلس به طور اصولي 
پذيرفته نيست چون كش��ور در شرايط خاصي به سر 
مي برد. ضمن اينكه خود نمايندگان هم در اين وضعيت 
پي��ش آمده مقصر و دخيل هس��تند پ��س در بودجه 

اصالحات چنداني نمي توان در عمل به وجود آورد.
   عملك�رد مجلس فعل�ي را در ح�وزه اقتصاد 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
يك��ي از راه هاي افزايش هزينه ها بحث قوانين اس��ت 
وقتي مدام قانون وضع مي كنيم قوانين قبلي را هم ثبت 
نمي كنيم. بار مالي قانوني مثل قانون برنامه ششم توسعه 
در حد چندصد هزار ميليارد تومان بوده كه هيچ كجا 
پيش بيني نشده است. درآمدهاي نفتي هم كه كاهش 
پيدا كرده است. اين مجلس توقع دارد كه تمام قوانيني 
كه وضع كرده را دولت اجرا كند در حالي كه هيچ منابعي 
ن��دارد بنابراين من فكر مي كنم كه مجلس ش��وراي 
اس��المي در اوضاع پيش آمده در اقتصاد دخيل است 
چون عمال در چهار سال گذشته هيچ اقدام اصالحي 
س��اختاري انجام نداده است. مثال در حوزه يارانه هاي 
پنهان انرژي، بودجه ريزي، چابك سازي و كوچك كردن 

دولت و ش��ركت هاي دولتي، وضع ماليات بر نهادها و 
بنيادهاي انقالب اسالمي و غيره. مجلس در اين مواردي 

كه مثال زدم چه عملكردي داشته؟ عمال هيچ.
   با توجه ب�ه محدوديت منابع چه راهكارهايي 
وج�ود دارد براي اينكه ما بتوانيم منابع رو براي 
س�ال بعد به نح�وي تنظيم كنيم ك�ه با مخارج 

همخواني داشته باشد؟
بودجه به طور اصولي بايد متكي به منابع مالياتي باشد. 
اگر بخواهيم براي اين منابع پايه هاي مالياتي را گسترش 
دهيم هم يكسري موانع س��اختاري وجود دارد مثال 
نيازمند پايگاه هاي آماري، اصالح و وضع قوانين است. 
به طور مثال ماليات بر عايدي س��رمايه نيازمند قانون 
اس��ت اما آنچه كه فعال ضرورت دارد روي آن كار شود 
و در اجالس شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا هم 
قابل تصويب باشد اين است كه بايد بر بنيادها و نهادهاي 
انقالب اسالمي ماليات وضع شود كه تا حدودي بتوان 
كس��ري بودجه را از اين محل پوشش داد، اين راه حل 

مي تواند در كوتاه مدت عملياتي واقع شود.
   با توجه به كس�ري بودجه و فروش پايين نفت 
قرار بود در بودجه به سمت درآمدهاي مالياتي 
حركت كنيم. به نظر ش�ما دولت ت�ا چه ميزان 
مي توان�د از درآمدهاي ماليات�ي در بودجه 99 

منابع حاصل كند؟
آنچه تا االن پيش بيني ش��ده با بيش برآوردي رو به رو 
است. شايد 90 درصد اين منابع محقق نشود. براي اخذ 
ماليات نيازمند زيرساخت هاي الزم هستيم. ما وقتي 
مي خواهيم ماليات بر عايدي مسكن يا سرمايه وضع 
كنيم به پايگاه هاي اطالعاتي قوي و دقيق نياز داريم يا 
اگر بخواهيم از اشخاصي كه اعتقادي به پرداخت ماليات 
ندارند، ماليات گيري كنيم بايد ريز داده ها و اطالعات اين 
اشخاص را در دست داشته باشيم، اگر اين اطالعات در 
حال حاضر وجود داشت كه همين حاال دولت ماليات 
اخذ مي كرد، بنابراين در كوتاه مدت امكان اينكه دولت 
بتواند ماليات  هاي خود را تا س��قف 50 درصد افزايش 

دهد عمال وجود ندارد.

سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه حداقل 
حقوق در سال 9۸ رقمي معادل يك ميليون و 5۶0 هزار 
تومان است گفت: افزايش اين رقم تا دو ميليون و ۸00 
هزار تومان يعني چيزي حدود ۶0 درصد تغيير سطح 
دريافتي اقشار پايين تر جامعه كه چيزي حدود ۷00 

هزار نفر را شامل مي شود.
حميدرض��ا حاجي بابايي عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه گفت: در اليحه بودجه سال 99 تصوير روشني 

از اشتغال متصور نيست.
حاجي بابايي در برنامه زنده تلويزيوني افزود: بنده پس 
از مطالعه اليحه بودجه سال آينده خواستار رد بخشي 
از كليات آن ش��دم، دليل اصلي براي رد بودجه، عدم 

شفافيت بودجه بود.
او ادامه داد: م��اده واحده و عدد و رق��م اليحه بودجه 
شفافيت كافي نداشت. عدم عدالت در تخصيص بودجه 
را مي توان دوم گزينه و دليل براي رد بودجه سال 99 
عنوان كرد. در اليحه بودجه سال 99 عدالت در پرداخت 

حقوق مورد ظلم قرار گرفته بود.
حاجي بابايي گفت: بي توجهي به اس��ناد باالدستي 
مثل برنامه شش��م توس��عه از ديگر داليل براي رد 
اليحه بودجه بود، از س��وي ديگر ش��رايط و احوال 

پتروش��يمي ها و وضعيت نفت چندان مورد بررسي 
و تأمل ق��رار نگرفته بود. هادي قوامي س��خنگوي 
كميس��يون تلفيق مجلس در س��وي ديگ��ر برنامه 
گفت: ضمن اينكه در ش��رايط فعل��ي انتقاداتي به 
اليح��ه بودجه وارد اس��ت، اما ب��ا رد كليات اليحه 
مخالف هستيم، شرايط بودجه اي كشور در وضعيت 
عادي قرار ندارد و نبايد نگاه عادي به آن داشت، زيرا 
تحريم هاي امريكا عليه ايران شرايط نامتعادلي را در 

اقتصاد ايران پديد آورده است.
او در خصوص عدم شفافيت اعداد و ارقام اليحه بودجه 
گفت: اليحه بودجه 99 تفاوت چنداني با س��ال هاي 

گذشته ندارد.
حاجي باباي��ي در خصوص تبص��ره 1۴ اليحه بودجه 
به رقم ۲50 ه��زار ميليارد تومان گفت: با وجود اينكه 
مصارف اين مبلغ ديده ش��ده، اما در ماده واحده آورده 
نشده است. اين در حالي است كه دولت ماده واحده را 
حدود ۴۸۴ هزار ميليارد تومان عنوان كرده و كميسيون 
تلفيق هم 100 هزار ميليارد تومان به آن افزوده، اين 
ميان ش��بهات زيادي به وجود مي آيد، زيرا ۲50 هزار 
ميليارد تومان بايد به اين رقم اضافه گردد، اما اين اتفاق 

نيفتاده است.

هادي قوامي در پاس��خ گفت: در كميسيون تلفيق در 
هنگام بررسي تبصره 1۴ موردي در خصوص افزودن 
۲50 هزار ميليارد تومان به سرجمع بودجه اضافه گردد 
تا در شرايط تحريمي فعلي؛ نمود بيروني خوبي داشته 
باشد و بيانگر عدم تحت تأثير قرار گرفتن بودجه باشد، 

اما در نهايت اين اتفاق نيفتاد.
حاج��ي باباي��ي در خص��وص اي��رادات وارده بر عدم 
عدالت حقوقي در اليحه بودجه سال 99 گفت: دولت 
درخواست افزايش 15 درصد همه حقوق ها را داشت؛ 
رييس مجلس و س��اير نمايندگان به ناعادالنه بودن 
اين موضوع اذعان داش��تند، در اين ميان دوستان در 
كميسيون تلفيق قرار گرفتن كف حقوق مردم در رقم 
دو ميليون و ۸00 را مطرح كردند و 15 درصد افزايش، 
اين در واقع همان براي همه 15 درصد افزايش اس��ت 
براي بقيه، زيرا حقوق بگيران بازنشسته و شاغل در سال 
قبل با افزايش ۴00 هزار توماني كه اعمال شد دريافتي 
ش��ان به دو ميليون و ۲00 هزار تومان رسيد و امسال 
با افزاي��ش 15 درصد به دو ميليون و ۸00 هزار تومان 

مي رسد ديگر نيازي به منت گذاشتن نيست.
قوامي با بيان اينكه حداقل حقوق در س��ال 9۸ رقمي 
معادل يك ميلي��ون و 5۶0 هزار تومان اس��ت افزود: 

افزايش اين رقم تا دو ميليون و ۸00 هزار تومان يعني 
چيزي حدود ۶0 درصد تغيير س��طح دريافتي اقشار 
پايين تر جامعه كه چيزي حدود ۷00 هزار نفر را شامل 
مي شود. در ش��رايطي كه معافيت مالياتي را تا سقف 
س��ه ميليون تومان افزايش داده ايم تا همين جا براي 
دولت حدود چهار هزار ميليارد تومان بار مالي به همراه 
مي آورد. حاجي بابايي در خصوص ناعدالتي حقوق در 
اليحه بودجه 99 گفت: در شرايطي كه حدود دو ميليون 
و خرده اي بازنشسته با حقوق دو و نيم ميليون تومان 
نمي توانند زندگي كنند انصاف نيست كه حقوق برخي 
از شاغلين با 15 درصد افزايش حدود سه ميليون تومان 
رشد داشته باشد. نبايد مصوبه اي داشته باشيم كه اشك 

از چشمان يك بازنشسته درآورد.
قوامي در پاسخ به اس��تدالل هاي آقاي حاجي بابايي 
گفت: هميشه فشار تورم به روي حقوق بگيران است، 
زيرا تورم فقير را فقيرتر و غني را غني تر مي كند. با تورم 
50 درصد كه امس��ال به مردم تحميل شده كه اصاًل 

اوضاع حقوق بگيران تعريف ندارد.
او در خصوص افزايش 50 درصد حقوق حقوق بگيران 
گفت: در اين مورد جامعه هدف ما بيش��تر كارمندان 
جهاد كشاورزي بودند كه كمترين حقوق دريافتي را 

داشتند. حاجي بابايي با بيان اينكه تبصره 1۴؛ عصاي 
دس��ت دولت اس��ت ادامه داد: امروز دولت حدود 30 
درصد مشكالتش را از طريق تبصره 1۴ حل مي نمايد. 
براي مثال، چهار برابر شدن حقوق بهزيستي ها و كميته 

امدادي ها از همين تبصره 1۴ تأمين مي گردد.
او افزود: در بند 30 تبصره 1۴ آمده 10۲ هزار ميليارد 
تومان براي اش��تغال صرف گردد، اما چند مورد ديگر 
مانند قطار و ريل و... هم به آن چس��بيده شده، معلوم 
نيس��ت اين رقم 10۲ هزار ميليارد تومان دقيقًا براي 

كدام مورد است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: پس 
از س��ه برابر كردن نرخ بنزين، دولت قرار شد 31 هزار 
ميليارد تومان در قالب يارانه معيشتي به ۶0 ميليون 
نفر پرداخت كند، اين يعني ه��ر چهار نفر در خيابان 
بايد سه نفرش��ان يارانه بگير باشند، اما از هر چهار نفر 
سه نفر مي گويند يارانه نمي گيرند، پس اين مبلغ كجا 

صرف مي شود؟
حاجي بابايي در خصوص اصالح ساختار بودجه گفت: 
اصالح ساختار براي شرايط تحريمي مانند يك راهكار 
است، زيرا مي تواند كاس��تي هاي به وجود آمده بر اثر 

تحريم را جبران و جايگزين سازي نمايد.
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ورود ۲۸۶هزار خانوار جديد 
به جمع يارانه معيشتي بگيران

سخنگوي سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد چهارمين 
مرحله حمايت معيشتي س��اعت ۲۴ روز شنبه 10 
اس��فند واريز خواهد ش��د. مهدي قمصريان اعالم 
كرد، چهارمين مرحله حمايت معيش��تي ساعت 
۲۴ روز ش��نبه 10 اسفند و بر اس��اس بعد خانوار به 
حساب سرپرس��تان خانوار واريز مي ش��ود. در اين 
مرحله تعداد ۲۸۶1۴9 خانوار جديد كه درخواست 
بررسي مجددشان تأييد شده به فهرست خانوارهاي 
دريافت كننده اضافه شده اند و هرچهارمرحله را يكجا 

دريافت خواهند كرد.

كشف ۲9۰۰ ميليارد تومان 
قاچاق

سخنگوي گمرك ايران گفت: در 11 ماهه سال 9۸ 
بيش از ۲9 هزار ميلي��ارد ريال كاالي قاچاق و 9۴9 
نفر قاچاق انسان توس��ط مرزبانان اقتصادي كشور، 
در گمرك كشف و ضبط شده اس��ت. سيد روح اهلل 
لطيفي، اظهار كرد: تع��داد كل پرونده هاي قاچاق 
كاالي كاشف گمرك در سال 9۸ به تعداد سه هزار و 
9۲۶ فقره و به ارزش ۲9 هزار و 3۷0 ميليارد و ۷93 
ميليون و ۷۸۷ هزار و 9۶۴ ريال است كه اين آمار در 
مدت زمان يكسان در سال 9۷، بالغ بر 31۸۶ پرونده 
قاچاق تشكيل شده و به ارزش ۶ هزار و 95۸ ميليارد 
و ۲۲۴ ميليون و ۲35 هزار و ۴53 ريال بوده است كه 
ميزان كشفيات كاالي قاچاق توسط گمرك افزايش 
۴.9 برابري را نش��ان داده است كه قابل توجه به نظر 
مي رسد. وي با اش��اره به مجموع مبادالت بازرگاني 
كشور اضافه كرد: در يازده ماه سال 9۸، ميزان صادرات 
قطعي كاالهاي غيرنفتي كشور و البته به استثناي نفت 
خام، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات 
از محل تجارت چمداني بالغ بر 1۲5 ميليون و ۲90 
هزار تن و به ارزش 3۸ ميليارد و 59۷ ميليون دالر بوده 
است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 9۷، افزايشي 
1۷.۶1 درصدي در وزن و كاهشي ۴.۴۸ درصدي در 
ارزش دالري داشته است؛ همچنين ميزان واردات 
كشور در اين مدت با افزايش��ي 10.۸۴ درصدي در 
وزن و ۲.31 درصدي در ارزش دالري در مقايس��ه با 
مدت مشابه سال 9۷ به ارقام 3۴ ميليون و ۴0۲ هزار 
تن و 39 ميليارد و 9۴0 ميليون دالر رسيده است. اين 
مقام مسوول گمركي افزود: طي 11 ماهه سال 139۸، 
بيشترين ميزان صادرات كشور، به مقصد كشورهاي 
چين با رقم��ي بالغ بر ۸ ميليارد و ۸۷0 ميليون دالر 
و س��هم ۲۲.9۸ درصد از كل ارزش صادرات، كشور 
عراق با ۸ ميليارد و 50۸ ميليون دالر و سهم ۲۲.0۴ 
درصد، كشور تركيه با ۴ ميليارد و 9۶1 ميليون دالر 
و سهم 1۲.۸5 درصد، كشور امارات متحده عربي با 
۴ ميليارد و ۷۷ ميليون دالر و س��هم 10.5۶ درصد 
و كشور افغانستان با ۲ ميليارد و1۴3 ميليون دالر و 
سهم 5.55 درصد از كل ارزش، صورت گرفته است. 
لطيفي در ادامه گفت: طي يازده ماهه سال 139۸، 
كشور چين با اختصاص رقمي بالغ بر 10 ميليارد و 
10۶ ميليون دالر و سهمي در حدود ۲5.30 درصد از 
كل ارزش واردات، در جايگاه نخست كشورهاي طرف 
معامله قرار گرفته است؛ همچنين كشورهاي امارات 
متحده عربي با ۷ ميليارد و9۴۲ ميليون دالر و سهم 
19.۸9 درصد، تركيه با ۴ ميليارد و ۶5۸ ميليون دالر 
و سهم 11.۶۶ درصد، هند با 3 ميليارد و ۴۲5 ميليون 
دالر و سهم ۸.5۸ درصد و آلمان با يك ميليارد و 919 
ميليون دالر و سهم ۴.۸1 درصد از كل ارزش واردات 
جزو كشورهاي عمده طرف معامله واردات بوده اند. 
وي همچنين با اشاره به افزايش قابل توجه كشفيات 
قاچاق انس��ان توس��ط گمرك گفت: طي 11 ماهه 
سال 9۸ تعداد پرونده هاي تشكيل شده در خصوص 
قاچاق انسان ۲3۶ فقره است كه شامل 9۴9 نفر بوده 
كه توسط گمرك كشف شده است كه نسبت به مدت 
زمان مش��ابه در سال گذش��ته بيش از 100 درصد 

افزايش را نشان داده است.

تغيير الگوي زندگي شهري 
موجب افزايش مشاغل خدماتي

رييس كميته كس��ب و كار يونسكو در ايران، تغيير 
الگوي زندگي ش��هري را موجب افزايش مش��اغل 
خدماتي دانس��ت و گفت: در بحث مشاغل جديد و 
كسب و كارهاي نوين بهتر است از قوانين بين المللي 
تمكين كنيم. علي اصغر كيهاني در گفت وگو با ايسنا، 
درباره ظهور مش��اغل جديد در آينده نزديك و لزوم 
اصالح قوانين موجود براي توسعه كسب و كارهاي 
جديد، گفت: تحوالت حوزه كس��ب و كار در طول 
ده هزار سال گذش��ته همواره دستخوش تغييرات 
بوده. نخستين مشاغلي كه در جوامع انساني پديدار 
شدند، پيرامون كشاورزي بود با كشف فلزات مشاغل 
در بخش توليد پديدار ش��دند. با كشف آهن و آغاز 
تجارت بين المللي نيز سر و كله مشاغل خدماتي پيدا 
شد كه بلحاظ ماهيت تفاوت اساسي با مشاغل قبلي 
داشت. وي ادامه داد: پس از انقالب صنعتي نيز مشاغل 
جديدي وارد دنياي كسب و كار شدند كه با قبل از آن 
قابل مقايسه نبود و ورود اتومبيل و برق و الكترونيك 
نيز گروه مشاغل جديدي را به وجود آورد تا امروز كه با 
ورود به دنياي الكترونيك و دنياي كامپيوتر و اينترنت، 
مشاغل كامال جديدي را شاهد هستيم كه تا پيش از 
آن به هيچ وجه قابل تصور نبود، ش��ايد اگر بحث ربا 
در يكي از اديان ابراهيم��ي را كنار بگذاريم اديان در 
هر دوره اي تمام قوانين هر س��ه گروه كش��اورزي و 
توليد و تجارت و خدمات را به طور كامل پذيرفته اند 
بر همين اساس معتقدم مجموعه قوانين كشور در 
حوزه تأسيس و راه اندازي كسب و كارهاي جديد نيز 
مي تواند بر همين نظر مورد پذيرش قرار گيرد . وي 
تصريح كرد: با توجه به اينكه نقطه هدف و عزيمت 
اين مشاغل، جهاني است و اين فرصت عادالنه براي 
همه هست كه در هر گوشه اين بازار اليتناهي دكان 
دو نبش بزنند و البته دولت ها هم دوس��ت دارند كه 
بازيگران بزرگي در دنياي تجارت نوين داشته باشند . 



اخبار

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

افزايش قيمت ارز در صرافي هاي مجاز بانكي

تسهيالت ارزان قيمت، راهكاري براي رونق توليد

گروه بانك و بيمه|
روز چهار شنبه 7 اس��فند ماه 98 در بازارهاي جهاني هر 
 اونس طال بار ديگر روند كاهشي به خود گرفت و با كاهش 
5 دالري نس��بت به روز سه ش��نبه، به قيمت 1643 دالر 
معامله ش��د. نرخ ارز نيز در معامالت نقدي و بازار آزاد و در 
صرافي ها با افزايش مواجه شد و در حالي كه نرخ دالر در بازار 
آزاد به 15880 تومان رسيده، در صرافي هاي مجاز بانكي 
نيز قيمت فروش دالر به 15600 تومان و قيمت خريد آن 
به 15500 تومان رسيد كه نسبت به روز سه شنبه 800 
تومان افزايش داشته است. نرخ فروش يورو نيز 16700 و 
قيمت خريد يورو 16600 تومان اعالم شد كه نسبت به روز 

قبل 800 تومان افزايش داشته است. 
به گزارش »تعادل«، فعاالن بازار ارز معتقدند كه بازار ساز 
براي كاهش اثر رشد نرخ ارز در بازار آزاد و كاهش سود سفته 
بازي و خريد وف��روش ارز آزاد، اقدام به افزايش نرخ ارز در 
صرافي ها كرده تا از اين طريق فاصله نرخ آزاد و صرافي ها 
را به 280 تومان كاهش دهد. اما به محض رشد نرخ ارز در 
صرافي ها، قيمت ارز در بازار آزاد افزايش داشته است. بانك 
مركزي و صرافي ها تالش دارند كه متناسب با رشد نرخ بازار، 
نرخ ها را افزايش دهند. اين نكته نشان مي دهد كه بازار ساز 
تالش دارد تا در نزديكي نرخ آزاد معامالت نقدي، به گونه اي 
نرخ صرافي ها اعالم شود كه سفته بازي رونق كمتري داشته 
باشد. از سوي ديگر، جو بازار ارز و طال نسبت به روزهاي قبل 

تغيير داشته است.
در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر 15 هزار 
و 500 تومان و فروش آن 15 هزار و 600 تومان درج شد و 
نرخ خريد هر يورو نيز 16 هزار و 800 تومان و نرخ فروش آن 
16 هزار و 900تومان معامله شد، از سوي ديگر، سامانه سنا 
نيز نرخ ميانگين معامله شده ارز براي روز سه شنبه 6 اسفند 
را براي دالر 14 هزار و 833 توم��ان، يورو 15 هزار و 930 
تومان، پوند انگليس 18 هزار و 108تومان، درهم امارات 4 
هزار و149 تومان و لير تركيه را 2 هزار و 617 تومان، يوآن 

چين 2154 تومان اعالم كرد.
اما بازار طال و سكه در روز چهارشنبه، با افزايش قيمت مواجه 
شد و به دنبال اعالم اونس طالي جهاني به قيمت 1643 
دالر و دالر ب��ه نرخ 15 هزار و 880 تومان در بازار آزاد، نرخ 
طال و سكه افزايش يافت. مظنه يك مثقال طالي آب شده 
17 عيار 2 ميليون و 720 هزار تومان، هر گرم طال 18 عيار 
627 هزار، سكه طرح جديد با 6 ميليون و 150هزار تومان، 
طرح قديم 6 ميليون و 140 هزار تومان، نيم سكه 3 ميليون 
و 100 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 890 هزار تومان 

و سكه گرمي نيز 960 هزار تومان معامله شد.
 به عقيده كارشناس��ان بازار ارز و طال، به نظر مي رسد كه 
اعالم روند بهبود شاخص هاي بورس در جهان، اثر ويروس 
كرونا و تحوالت اقتصاد جهاني و چين، باعث خواهد شد كه 
نرخ اونس طال در نوس��ان باشد. زيرا با 38 دالر افزايش در 
روز دوشنبه، در روزهاي چهارشنبه و سه شنبه با 39 دالر 
كاهش مواجه بود و به س��طح روز شنبه بازگشت. برخي 
صاحب نظران ني��ز معتقدند كه اعالم خبر تقويت بورس 
در كشورهاي مختلف از جمله امريكا، موجب شده كه نرخ 
طال دوباره كاهش داشته باشد. اما بايد ديد كه اثر ويروس 
كرونا و كاهش نرخ رش��د اقتصادهاي جه��ان تا چه حد 
مي تواند موجبات رشد نرخ طال را فراهم آورد زيرا ممكن 
است كه اين رشد نرخ طال به خاطر اثر رواني ويروس كرونا 
و كاهش رشد اقتصادي باشد و پس از مدتي مشخص شود 
كه شاخص هاي اقتصادي به اندازه زيادي افت نداشته اند و 

دوباره بورس و بازارهاي دارايي رشد داشته باشند. 
برخي كارشناسان و فعاالن بازار، دليل رشد همزمان نرخ 
اونس جهاني طال و دالر در بازار ايران را به دو موضوع شيوع 
ويروس كرونا و همچنين اضافه شدن ايران به ليست گروه 
اقدام مالي و نزديك ش��دن به ايام تعطيالت نوروز و سال 
جديد خورشيدي ارزيابي كرده اند. اما برخي صاحب نظران 
معتقدند كه به تدريج اثر رواني تصميم گروه اقدام مالي از 
بين خواهد رفت و نرخ دالر دوباره كاهش مي يابد و دليل 
نرخ دالر در روز سه شنبه را نشانه كاهش تدريجي اثر رواني 
نشست گروه اقدام مالي روي بازار ارز و طال و سكه ارزيابي 
مي كنند. برخي ديگر نيز اين رشد را به طبيعت بازار شب 
عيد مرتبط دانسته و معتقدند كه تحوالت ماه هاي اخير 

روي افزايش نرخ ارز اثر گذاشته است. قيمت طال پس از افت 
شديدي كه روز گذشته داشت، در معامالت روز چهارشنبه 
پس از هشدار امريكا در خصوص سرايت ويروس كرونا به 
اين كشور كه تقاضا براي خريد اين فلز ارزشمند را تقويت 

كرد، باال رفت. 
به گزارش ايس��نا، هر اونس طال براي تحوي��ل فوري در 
معامالت روز جاري بازار س��نگاپور 0.3 درصد رشد كرد و 
به 1639 دالر و 74 سنت رسيد. بهاي معامالت اين بازار 
روز دوشنبه تا مرز 1688 دالر صعود كرده بود كه باالترين 
قيمت در بيش از هفت سال گذشته بود اما روز سه شنبه 

1.9 درصد ريزش كرد.
در ب��ازار معامالت آتي امريكا، هر اون��س طال 0.5 درصد 

كاهش يافت و به 1641 دالر و 80 سنت رسيد.
به گفته كايل رودا، تحليلگر شركت » اي جي ماركتس«، 
مردم نگران گس��ترش ويروس كرونا در سراس��ر جهان 
هستند. شايد بدترين سناريوي ممكن براي اقتصاد جهاني 
اتفاق بيفتد و اين مساله باعث شده قيمت طال همچنان 
باال بماند زيرا همه نگران افت بازدهي سرمايه گذاري هاي 

ديگر هستند.
امريكا روز سه شنبه به شهروندانش هشدار داد براي انتشار 
ويروس كرونا در اين كش��ور آماده شوند. بازارهاي سهام 
آسيايي با نگراني ها نسبت به گسترش شيوع ويروس كرونا 
نزول شاخص هاي وال اس��تريت را دنبال كرده و سقوط 
كردند.بر اساس گزارش رويترز، شيوع سريع ويروس كرونا 
و تاثير منفي آن بر فعاليتهاي اقتصادي جهاني باعث شده 
است انتظارات براي تسهيل سياست هاي پولي به منظور 
حمايت از رشد اقتصادي توسط بانك هاي مركزي جهان 
تقويت شود.نرخهاي بهره پايين تر هزينه نگهداري طال 
كه بازدهي ندارد را كمتر كرده و جذابيت سرمايه گذاري 
در طال را تقويت مي كند. طبق نظرسنجي رويترز، تاثير 
ش��يوع كرونا فراتر از چين خواهد بود و اكثر اقتصادهاي 
بزرگ منطقه دچار كندي قابل توجه رشد يا رشد منفي 
خواهند شد.موجودي طالي »اس پي دي آر گلد تراست« 
كه بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت پشتوانه طال 
در جهان اس��ت روز سه ش��نبه 0.7 درصد رشد كرد و به 
940.09 تن رسيد كه گوياي تقاضاي باال براي طال است.

در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم براي تحويل 
فوري با 0.3 درصد رشد، 2706 دالر و 87 سنت معامله شد. 
هر اونس نقره براي تحويل فوري 0.3 درصد افزايش يافت و 
به 18 دالر و سه سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل 
فوري با 0.4 درصد افزايش، به 929 دالر و 54 سنت رسيد.

 كرونا دامن بيت كوين را هم گرفت
ارزش بيت كوي��ن در معامالت ديروز بيش از چهار درصد 
كاهش يافته است. به گزارش رويترز، پس از آنكه كشورهاي 
بيشتري در خاورميانه و اروپا از ثبت مبتاليان جديد به كرونا 
خب��ر دادند، ارزش بيت كوين و س��اير ارزهاي ديجيتالي 
كاهش يافت. تاكنون بي��ش از 80 هزار و 120 مورد ابتال 
به كرونا گزارش ش��ده اس��ت كه در اين بين، 2700 نفر 
جان خود را از دس��ت داده اند. تاكنون در چين، ژاپن، كره 
جنوبي، سنگاپور، هنگ كنگ، تايلند، تايوان، مالزي، ايران، 
ايتاليا، استراليا، آلمان، امريكا، ويتنام، فرانسه، ماكائو، كانادا، 
امارات متحده، اتريش، الجزاير، كرواسي، سوييس، روماني، 
انگليس، فيليپين، هند، روسيه، اسپانيا، بلژيك، كامبوج، 
مصر، فنالند، اسراييل، كويت، عمان، افغانستان، اسراييل، 
لبنان، نپال، سريالنكا و س��وئد گزارش شده است. پس از 
چين بيشترين آمار قربانيان مربوط به ايران با 16 نفر، كره 

جنوبي و ايتاليا با 11 نفر و هنگ كنگ با دو نفر بوده است.
از سوي ديگر شماري از قانون گذاران امريكايي در كنگره 
اين كشور با اشاره به پيشرفت سريع چين در حوزه ارزهاي 
ديجيتالي از بانك مركزي خواس��ته اند تا ب��ه كار بر روي 
مطالعات ارزهاي ديجيتالي شدت بخشد. جروم پاول در 
واكنش به اين انتقادات گفته است كه فدرال رزرو به طور 
جدي در تالش براي پشت سر گذاشتن چين در توسعه 
ارزهاي ديجيتالي است. اين مواضع پاول كه اختالف قابل 
توجهي با اظه��ارات قبلي وي دارد باعث افزايش تقاضاي 
خريد ارزهاي ديجيتالي شده است. پيش تر پاول گفته بود 
با توجه به موجود بودن ابزارهاي متنوع پرداختي در امريكا، 

در آينده نزديك نيازي به توسعه ارزهاي ديجيتالي وجود 
ندارد.بهاي بيت كوين پس از آنكه در هفته هاي اخير تا 10 
هزار دالر نيز افزايش يافته بود در معامالت امروز با 4.29 
درصد كاهش به 9172.04 هزار دالر رس��يد تا در يكي از 
كمترين سطوح سه هفته اخير قرار گيرد. نوسانات شديد 
بيت كوين باعث شده است كه بسياري از افراد نسبت به ورود 
براي معامله اين ارز احتياط كنند؛ چرا كه در بازه زماني ژوئن 
تا دسامبر 2017 ارزش بيت كوين 400 درصد افزايش يافت 
اما در بازه زماني اكتبر تا دسامبر سال گذشته ارزش آن 30 
درصد كاهش يافت. بيت كوين اكنون حدود 1.5 برابر ارزش 
ابتداي امسال خود قيمت دارد و اختالف نظر بين مسير 

قيمت آينده آن در بين تحليلگران باال است.
عالوه بر بيت كوين، قيمت بسياري از ارزهاي ديجيتالي 
ديگر نيز نزولي ب��ود؛ به گونه اي كه اتري��وم با 8.7 درصد 
كاهش ب��ه 237.33 دالر، اليت كوين ب��ا 10.10 درصد 
ريزش ب��ه 66.72 دالر، دش ب��ا 12.35 درصد كاهش به 
88.07 دالر، نئو با 12.61 درصد كاهش به 11.55 دالر، تتا 
با 13.45 درصد كاهش به 0.121 دالر، زد كش با 11.32 
درصد ريزش به 52.64 دالر، دكارد با 5.56 درصد كاهش 
به 20.78 دالر، هايپر كش با 10.97 درصد كاهش به 1.67 

دالر و زدكوين با 8.61 درصد كاهش به 5.52 دالر رسيد.

   عقبگرد دالر
ش��اخص دالر در برابر همتايانش نزولي ش��د. به گزارش 
رويترز، در جريان معامالت روز چهارش��نبه، ارزهاي امن 
در برابر دالر در موقعيت برتري قرار گرفتند و دالر به عقب 
رانده شد. گزارشات جديد حاكي از آن هستند كه كرونا در 
حال ادامه پيشروي در مناطق مختلف جهان بوده و شمار 

بيشتري را نيز مبتال كرده است.
ب��ا وجود باق��ي مان��دن روند ش��يوع وي��روس كرونا در 
مسيركاهشي در چين، تلفات ناشي از اين ويروس كماكان 
ادام��ه دارد. تاكنون بيش از 80 هزار م��ورد ابتال به كرونا 
گزارش شده است كه در اين بين، بيش از 2700 نفر جان 
خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، باالترين 
تلفات مربوط به چين با 2663 نف��ر، ايران با 16 نفر، كره 

جنوبي و ايتاليا با 11 نفر بوده است.
مو سيونگ، تحليلگر بازار ارز در بانك مركزي سنگاپور گفت: 
يك نوع جنگ احساسي در معامالت به چشم مي خورد كه 
در آن معامله گ��ران نمي توانند نگراني خود را مخفي نگه 
دارند. خيلي مهم است كه چين براي حمايت از اقتصادش 
چه كاري انجام دهد و حمايت قوي باعث خواهد ش��د تا 

بازارها مجددا اوج بگيرند.
از سوي ديگر روند رشد ضعيف اقتصادي كشورهاي اروپايي 

كماكان ادامه دارد؛ آلمان به عن��وان بزرگ ترين اقتصاد 
اروپايي با كاهش شديد رشد مواجه شده و در فرانسه نيز 
اعتراضات به اليحه جنجالي اصالح بازنشستگي ادامه دارد. 
در انتخابات محلي، حزب حاكم آلمان متحمل شكست 

سختي در هامبورگ شد. 
به دنبال خروج انگليس از اتحاديه اروپا در ژانويه امسال و 
نزديك شدن به موعد مذاكرات درخصوص تعيين چگونگي 
روابط آينده، به نظر مي رسد بايد منتظر يك دوره پرتنش 
باشيم.دولت انگليس به رهبري بوريس جانسون اكنون 
كار بسيار سختي براي احياي رشد اقتصادي و همچنين 
رسيدن به توافق با اتحاديه اروپا بر سر چگونگي روابط دو 
طرف در آينده خواهد داشت. انتظار مي رود كه دست كم 
يك سال دوره گذار در نظر گرفته شود و روابط دو طرف به 

شكل كنوني باقي بماند.
بوريس جانسون، نخست وزير انگليس خواستار داشتن 
روابطي مشابه كانادا با اتحاديه اروپا شده اما يكي از مسووالن 
ارشد اتحاديه اروپا گفته است اين اتحاديه تن به شرايطي 
مشابه روابط با كانادا براي انگليس نخواهد داد و اين توافق 
مد نظر يك روياي خيالي است. اورسال فون در لين، رييس 
كميسيون اروپا نيز گفته است امضاي هر پيمان تجارت 
آزاد با انگليس مس��تلزم مطمئن شدن اتحاديه از رعايت 
قوانين ضد دامپينگ توس��ط انگليس خواهد بود. انتظار 
مي رود پيامدهاي برگزيت به تدريج برروي اقتصاد انگليس 
و كشورهاي اروپايي آشكار شود، هر چند كه انتظار نمي رود 
بانك مركزي اروپا دس��ت كم در كوتاه مدت تغيير زيادي 
در سياست هاي پولي خود ايجاد كند. اقتصاد انگليس به 
تدريج در حال وارد شدن به ركود است تا جايي كه مركز 
آمار انگليس رشد اقتصادي اين كشور در ماه دسامبر را تنها 
0.1 درصد اندازه گيري كرده اس��ت.ان اوليور، كارشناس 
مسائل اقتصادي در موسسه » اي ام پي« گفت: خبرهاي بد 
جديدي در خصوص كرونا داشتيم. شمار مبتاليان هنوز 
در حال بيشتر شدن است و اكنون روند شيوع بيماري در 
خارج چين نگران كننده شده است.خبرگزاري بلومبرگ از 
برنامه ريزي مقامات چيني براي تزريق نقدينگي بيشتر به 
بازارها در صورت لزوم خبر داده است. بانك مركزي چين 
نيز براي جلوگيري از ريزش بيشتر بازارها به تزريق بيش از 
240 ميليارد دالر نقدينگي اقدام كرده كه اين اقدام اندكي 
در تقويت ارزش يوان موثر بوده است. پيش تر شكسته شدن 
محدوده مقاومتي مهم هفت يواني در برابر هر دالر موجب 

نگراني از ريزش بازارهاي مالي در چين شده بود.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با ريزش 0.19 
درصدي نس��بت به روز قبل و در س��طح 99.882 واحد 

بسته ش��د. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل 1.027 
دالر اعالم ش��د. رقابت هاي انتخاباتي درون حزبي امريكا 
اكنون به ايستگاه سوم رسيد و با شمارش آراي ايالت نوادا 
مشخص شد برني سندرز و جو بايدن، برندگان انتخابات 
 داخلي دموكراتها هس��تند. ايس��تگاه بع��دي انتخابات 
درون حزبي ايالت كاروليناي جنوبي خواهد بود. انتخابات 
رياست جمهوري امريكا قرار اس��ت در ماه نوامبر امسال 
برگزار ش��ود.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با كاهش 
0.14 درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.2962 
دالر مبادله شد. يورو 0.24 درصد باال رفت اما با باقي ماندن 
در كان��ال 1.08 به 1.0891 دالر رس��يد. همچنين نرخ 
برابري هر دالر امريكا معادل 1.3303 دالر كانادا اعالم شد. 
در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3975 دالر 
سنگاپور مبادله شد.تحليلگران بانك »ميتسوبيشي« ژاپن 
در يادداشتي نوشتند: با توجه به خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا و كاهش رشد اقتصادي كش��ورهاي منطقه يورو از 
جمله آلمان و فرانس��ه، بانك مركزي اروپا احتماال ناچار 
به اتخاذ سياست هاي انبساطي بيشتري خواهد بود و اين 
مساله مي تواند يورو را بيش از پيش رو به پايين سوق دهد.

در حوزه تجاري نيز پس از 17 ماه جنگ تجاري سرانجام دو 
اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر سر آتش بس رسيدند 
و نخست وزير چين با س��فر به واشنگتن به همراه دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا فاز نخست توافق را امضا كرد. 
چين از كاهش تعرفه واردات 85 ميليارد دالر از محصوالت 
امريكايي به اين كشور به عنوان بخشي از تعهدات فاز نخست 
توافق خبر داده است. استيون منوچين، وزير خزانه داري 
امريكا گفت كه انتظار ندارد شيوع ويروس كرونا بر اجرايي 

شدن توافقات اخير تجاري تاثير بگذارد.
انتظار مي رود به تدريج روند بازگشايي شعبات شركت هاي 
بزرگ خارجي در چي��ن از ابتداي ماه  آينده ميالدي آغاز 
ش��ود. با وجود متوقف ماندن بسياري از پروازها به چين، 
شركت هاي خارجي در حال برنامه ريزي از سرگيري توليد 
خود هستند هر چند كه موج جديدي از تعليق پروازها و 
تعليق فعاليت ها در كشور همسايه يعني كره جنوبي به راه 
افتاده است. سامسونگ و هيونداي دو شركت مهمي هستند 
كه بخشي از خطوط توليد خود در كره جنوبي را به دليل 
ويروس كرونا تعطيل كرده ان��د. كره جنوبي پس از چين 
دومين كانون كرونا از نظر تعداد مبتاليان به شمار مي رود.

در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر 
با 0.28 درصد كاهش به 110.185 ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.5211 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 7.032 

يوان چين اعالم شد.

در اي��ن اوض��اع برخي از بانك ه��ا تالش كردند ب��ا ارايه 
ابتكارهايي به راه حل هاي خالقانه اي برسند تا صاحبان 
كسب و كار كشور بتوانند با نرخ مناسب و بدون پيچيدگي 
خاصي و طي يك روال س��اده تسهيالت دريافت كنند. 
يكي از بهترين خدمات در اين خصوص كه به همه فعاالن 
اقتصادي پيشنهاد مي شود تسهيالت ارزان قيمت بانك  

پاسارگاد است.
به گزارش ايلنا، فقدان سرمايه مناسب يكي از موانع بسيار 
اصلي در عدم به ثمر نشس��تن بس��ياري از ايده ها يا كند 
شدن توسعه بنگاه هاي اقتصادي به شمارمي آيد. در تمام 
دنيا صاحبان ايده و كسب وكار به اشكال مختلف به دنبال 
جذب سرمايه هستند تا كسب و كار خود را راه اندازي يا 
توسعه دهند. شتاب دهنده ها، سرمايه گذاران فرشته، بازار 
س��رمايه و بانك ها از مهم ترين تأمين كنندگان سرمايه 
در تمام دنيا هس��تند. در كش��ور ما بدون شك بار اصلي 
به دوش سيستم بانكي است. زيرا هنوز شتاب دهنده ها 
 توس��عه نيافته اند و بازار سرمايه نيز به نسبت كشورهاي 

توسعه يافته آنقدر عمق ندارد.
عالوه بر اين س��رمايه گذاران ش��خصي غالبا در ايران به 
داليل فرهنگي هنوز آمادگي س��رمايه گذاري مستقيم 
روي پروژه هاي ديگران را ندارند. بنا به اين داليل فعاالن 
اقتصادي نيازمند سرمايه، چشم اميد اصلي شان به شبكه 
بانكي است. اما متاسفانه بسيار شنيده ايم و ديده ايم كه 
اخذ تسهيالت از شبكه بانكي بس��يار پيچيده و زمان بر 
است. نياز به وثيقه هاي سنگين يا ضامنين بسيار معتبر، 
س��خت گيري بانك ها درخصوص طرح هاي توجيهي و 
اعتبار سنجي مشتريان و بروكراسي حاكم بر اين روند از 

مهم ترين مشكالت تسهيالت دهي بانك ها است. به همين 
دليل واسطه هايي ميان بانك و متقاضي در كشور ما ظهور و 
بروز پيدا كردند كه به  راحتي مي توان آگهي هاي تبليغاتي 

آنها را در نيازمندي هاي آفالين و آنالين ديد.
پرسش اين است كه چرا بايد اينچنين باشد. اگر همه چيز 
مبتني بر يك روال شفاف و بدون رانت باشد آيا نيازي به 
اينگونه واسطه ها وجود دارد؟ قاعدتا هر متقاضي بايد بتواند 
به شعبه اي كه در آن حساب دارد مراجعه كند و از شرايط 
و ضوابط مطلع شده و مدارك مورد نياز بانك را تهيه كند 
و وام مورد نظر را دريافت كند. يا مشمول مي شود يا خير؟ 
اگر شرايطش را ندارد هيچ واسطه ديگري نيز نمي تواند 

براي اين فعال اقتصادي كاري انجام دهد. در يك دنياي 
شفاف همه بانك ها بايد انواع تسهيالت و مقررات مربوط 
به آنها را روي سايت بانك منتشر كنند و افراد متناسب با 
شرايط و نياز خود نسبت به اخد آنها اقدام كنند. اما گذشته 
از اين موضوع، قيمت تسهيالت يا همان نرخ بهره وام ها 
نيز يكي ديگر از موانع و مشكالت فعاالن اقتصادي كشور 
است. از يك طرف به دليل نرخ تورم باال نمي توان نرخ سود 
س��پرده هاي بانكي را خيلي كاهش داد و به همين دليل 
نيز نمي توان نرخ تسهيالت ارايه شده به متقاضيان را كم 
كرد. اين نرخ همواره مورد گاليه بسياري از كارشناسان 
و بازيگردانان اقتصادي كشور است. اما راه حل جامعي نيز 

در اين خصوص ارايه نمي شود. از طرف ديگر كارمزدها و 
نرخ هاي پنهان��ي هم وجود دارد كه منجر به افزايش نرخ 
بهره تسهيالت مي شود. بيش  از آن چيزي كه در ابتدا و در 

ظاهر به متقاضي اعالم مي شود.
در اي��ن اوض��اع برخي از بانك ه��ا تالش كردند ب��ا ارايه 
ابتكارهايي به راه حل هاي خالقانه اي برسند تا صاحبان 
كسب و كار كشور بتوانند با نرخ مناسب و بدون پيچيدگي 
خاصي و طي يك روال س��اده تسهيالت دريافت كنند. 
يكي از بهترين خدمات در اين خصوص كه به همه فعاالن 
اقتصادي پيشنهاد مي شود تسهيالت ارزان قيمت بانك  
پاسارگاد است. اين بانك با هدف كمك به رشد و شكوفايي 
چرخه اقتصاد كشور و افزايش دامنه خدمات بانكي، اقدام 
به اعطاي تسهيالت ارزان قيمت كرده است. بر اساس اين 
طرح، مشتريان متناسب با ضريب امتيازشان در بانك و 
با حداقل مانده روزانه يك ميليون ريال در حس��اب هاي 
ج��اري و كوتاه مدت خود مش��مول برخ��ورداري از اين 
تسهيالت مي شوند. شايان ذكر است به هر يك ميليون 
ريال در حساب هاي جاري يا كوتاه مدت مشتري روزانه 
يك امتي��از تعلق مي گي��رد. نرخ اين تس��هيالت 9 الي 
18 درصد براي حس��اب هاي ج��اري و 18 درصد براي 
حس��اب هاي كوتاه مدت عادي مي باش��د. حداقل مبلغ 
تس��هيالت اعطايي براي اشخاص حقيقي 200 ميليون 
ريال و براي اش��خاص حقوقي 500 ميليون ريال تعيين 
شده است. اش��خاص حقوقي، صاحبان مشاغل، فعاالن 
اقتصادي، پذيرن�دگان فع�ال دستگاه هاي كارت خوان 
بانك )داراي مجوز فعاليت(، مخاطب�ان اصل�ي اي�ن ط��رح 
هس��تند و بان��ك پاس��ارگاد آم��اده ارايه تس�هيالت 

ارزان قيم�ت ب�ه اين اش�خاص است.از مزيت هاي مهم 
طرح بانك پاس��ارگاد تسهيالت بدون محدوديت و تنوع 
در نرخ تس��هيالت اس��ت. از مهم ترين مزيت هاي ديگر 
خدمات بانك پاس��ارگاد در اين خصوص مسدود نشدن 
س��پرده متقاضي اس��ت. در برخي از بانك هاي ديگر با 
طرح هاي مشابه سپرده افراد مسدود مي شود و اين بسيار 
مورد اعتراض صاحبان كسب و كار است. همچنين افراد 
مختلف ش��رايط گوناگوني دارند و قادر نيس��تند با يك 
شرايط و مقررات خاص تسهيالت دريافتي را برگرداند. 
از مهم ترين مزيت هاي ديگر طرح تسهيالت ارزان قيمت 
بانك پاسارگاد تنوع در نوع بازپرداخت وام دريافتي طبق 
خواسته مشتري است.در زمينه برخورداري از امتيازهاي 
اين طرح و نحوه اس��تفاده از آن نيز بايد اش��اره كنيم كه 
دارا ب�ودن يك�ي از ان�واع حس���اب هاي ق�رض الحس�نه 
ج�اري ي�ا س�پرده س�رمايه گذاري كوت�اه م�دت ع�ادي 
ن��زد ش��عبه هاي بان��ك و همچنين دارا ب�ودن امتي�از 
الزم در حس�اب هاي ق�رض الحس�نه ج�اري ي�ا س�پرده 
س�رمايه گذاري كوتاه مدت ع�ادي از شرايط دريافت اين 
تسهيالت اس��ت. بديهي اس��ت ارايه مدارك الزم، ارايه 
تضمين يا وثيقه مورد قبول بانك و گواهي فعاليت صنفي 
و اعتبارس��نجي از سوي بانك از ديگر مقررات استفاده از 
طرح تسهيالت ارزان قيمت بانك پاسارگاد است. با توجه 
به نياز شديد بنگاه هاي اقتصادي، استارت آپ ها و صاحبان 
كسب و كار به نقدينگي و سرمايه اميدواريم ساير بانك ها 
نيز طرح هاي مشابهي را ارايه كنند تا بخشي از مشكالت 
اهالي كسب و كار در شرايط سخت كنوني اقتصاد كشور 

برطرف شود.
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 بررسي بازار ارز و نقدينگي 
در نشست اقتصاددانان

نهمين نشست دوره اي سيستم بانكي و اقتصاددانان 
با محوريت موضوعاتي نظير اقدامات سيستم بانكي 
براي ثبات بازار ارز، كنترل نقدينگي و تأمين منابع 
مورد نياز توليد، برنامه هاي مهار تورم، روند عمليات 
بازار باز، اهمي��ت صادرات غيرنفتي و تصميم اخير 

FATF، برگزار شد.
 در اين نشست با اش��اره به شرايط خاص و حساس 
كشور اعالم شد كه ش��بكه بانكي با در نظر داشتن 
شرايط كش��ور، بيشتر تالش خود را بر تأمين ثبات 
و آرامش بازارهاي پول و ارز داشته است . با توجه به 
مرجعيت گفته ها و نظرات صاحب نظران در جامعه 
از آنان دعوت مي ش��ود براي تقوي��ت توليد ملي و 
خنثي سازي تحريم هاي ظالمانه و تداوم ثبات بازارها ، 
با مسووالن همراهي و اميد را در جامعه تقويت كنند. 
هر چند نرخ 28 درصد براي نقدينگي باال است؛ اما با 
توجه به شرايط كشور و نيز كاهش درآمدهاي نفتي، 
انحراف س��ه درصدي اين نرخ از ميانگين 50 ساله 
نقدينگي، نشان از كنترل شرايط دارد و براي كنترل 
آن از ابزارهاي مختلف استفاده خواهيم كرد.با توجه به 
پيش بيني هاي به عمل آمده، تورم زير 20 درصد دور 
از ذهن نيست، هر چند بايد اين امر را در نظر داشت 
كه سال 99، سالي دشوار است كه تنها با انسجام و 
همدلي مي توانيم از شرايط خاص آن عبور كنيم.بر 
اساس مصوبه اخير شوراي پول واعتبار، حساب هاي 
بانكي اشخاص حقيقي بر اساس تجاري و غيرتجاري 
از يكديگر تفكيك مي ش��ود.گفتني اس��ت در اين 
جلسه سه ساعته در خصوص بازار ارز، عمليات بازار 
 ،FATF باز، شرايط صادرات غيرنفتي، تصميم اخير
وضعيت اصالح نظام بانكي، روش هاي كنترل حجم 
نقدينگي، چگونگي كنترل و مهار نرخ تورم و حمايت 
از توليد، از جمله موضوعات مطرح ش��ده از س��وي 

اقتصاددانان و صاحب نظران اين حوزه بود.

دو برابر شدن دارايي هاي 
بانكداري اسالمي تركيه

بر اس��اس پيش بيني هاي صورت  گرفته، ابتكارات 
دولت تركيه موجب رش��د دو براب��ري دارايي هاي 
بانكداري اس��المي طي ي��ك دهه در اين كش��ور 

خواهد شد.
موسسه اعتبارس��نجي موديز اعالم كرد: به جهت 
ابتكارات دولت تركيه، دارايي هاي بانكداري اسالمي 
اين كش��ور طي يك دهه دو برابر مي شود. در حال 
حاضر بخش مالي اس��المي تركيه نسبت به ساير 
كشورهاي بزرگ اس��المي، كوچك تر است. البته 
تأخير در ش��روع فعاليت مالي اسالمي در تركيه به 
معناي وجود فضاي بسيار براي رشد و گسترش آن 
اس��ت.موديز افزود: اين بخش، اندكي بيش از 5.8 
درصد از دارايي هاي بانكداري در انتهاي س��پتامبر 
2019 را در مقايسه با مالزي )33 درصد( و كشورهاي 
خاورميان��ه )15 تا 77( درصد نش��ان مي دهد. اين 
گزارش با اشاره به اينكه دولت تركيه از سال 2015 
تا 2019 س��ه بانك جديد اسالمي دولتي تأسيس 
كرده، اظهار داشت: اين كشور در پي گسترش فعاليت 
و رقابت فزاينده در اين زمينه است. به همين منظور، 
قرار اس��ت يك مركز مالي بين المللي در استانبول 
)IIFC( با س��رمايه دولتي بالغ بر 2.6 ميليارد دالر 
در سال 2023 افتتاح شود كه عامل محرك جديد 
براي رشد و توسعه صنعت بانكداري و مالي اسالمي 
به ش��مار خواهد آمد. در اين گزارش آمده است كه 
توسعه مالي اسالمي، ركن اصلي برنامه استراتژيك 
IIFC است و تركيه قصد دارد استانبول را به مركز 
جهاني ب��راي صنعت مالي مبدل س��ازد.بانكداري 
اس��المي از تح��ول در نظارت و س��ازماندهي بهره 
مي برد. شركت بورسا استانبول؛ متصدي بازار بورس 
تركيه، عرضه صكوك را در آگوس��ت سال 2018 
آغاز كرده و بدينوس��يله باعث تعميق فعاليت هاي 
بازار سرمايه اسالمي اين كشور شده است. اتحاديه 
بانك هاي مشاركتي تركيه )PBAT(، كه عمليات 
بانك هاي اسالمي تركيه را گروه بندي مي كند، در 
س��ال 2018 يك هيات مشاوره مركزي ايجاد كرد 
تا از استانداردسازي محصوالت بانكداري اسالمي 
و همچنين همس��ويي با رويكرده��اي بين المللي 
 PBAT .بانكداري اس��المي اطمينان حاصل كند
روي 15 درصد نفوذ بانكداري اسالمي تا سال 2025 

هدف گذاري كرده است.

 اسكناس ۲۰ پوندي جديد 
و پالستيكي انگليس

اس��كناس 20 پوندي جديد و پالستيكي انگليس 
كه روي آن پرتره جي ام دابلي��و ترنر، نقاش مطرح 
انگليسي به چشم مي خورد، 20 فوريه توسط بانك 

مركزي بريتانيا روانه بازار شد.
به گزارش فورِس��ز، اين اس��كناس جديد سرانجام 
جايگزين اسكانس هاي 20 پوندي فعلي خواهد شد 
كه تصوير آدام اسميت اقتصاددان برجسته انگليسي 
را در خود جاي داده است. گفته مي شود اين اسكناس 
پليمري دو برابر بيشتر از نسخه كاغذي دوام مي آورد 
و در صورت كثيف ش��دن يا قرار گرفتن در معرض 
رطوبت به سادگي پاره نشده و آسيب نمي بيند و عالوه 
بر اين بريتانيا به جمع 30 كشوري اضافه مي شود كه 

از اسكناس هاي پالستيكي استفاده مي كنند.
 ش��نيده ها حاك��ي از آن اس��ت كه اين اس��كناس

20 پوندي جديد ايمن ترين اسكناس��ي است كه 
تاكنون طراحي و توليد شده و با ويژگي هايي همچون 
هولوگرام، يك ورقه نازك نقره اي حاوي يكي طرح 
سه بعدي تاج پادشاهي، يك ورق نازك فلزي بنفش 
رنگ ك��ه حرف »ت��ي« انگليس��ي درون آن ديده 
مي شود، نقطه هاي برجسته براي كمك به نابينايان 
و عدد مبلغ اسكناس كه با اشعه فرابنفش خودنمايي 
مي كند، امنيت آن تامين ش��ده است.با اعالم بانك 
مركزي انگليس اسكناس هاي 20 پوندي قديمي و 
جديد مي توانند مادامي كه اسكناس هاي قديمي از 
بازار جمع نشده اند، به طور جايگزين استفاده شوند.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

در گفت وگو با معاون بازار بورس تهران بررسي شد

چگونگي ورود اوراق »گام« به بازار ثانويه
گروه بورس|

تامين مالي يكي از مسائلي است كه در بنگاه هاي اقتصادي 
از اهميت بسياري برخوردار است. در اين ميان اگر احتياج 
به تامين مالي براي شركت ها معطوف به تامين سرمايه در 
گردش باشد اهميت اين مساله دوچندان مي شود. در ايران 
طي چند سال اخير مشكالت عديده پيش روي بنگاه ها 
سبب شده تا بسياري از ش��ركت ها به ويژه شركت هاي 
فعال در بخش صنعت نتوانند به خوبي از پس مشكالت 
خود در بازپرداخت تعهدات كوتاه مدت برآيند. اين مشكل 
در دو سال گذش��ته و پس از تحريم هاي يكجانبه اياالت 
متحده تشديد شده و بسياري را برآن داشته تا براي رفع 
مشكالت خود در خصوص سرمايه در گردش به بازار پول 

مراجعه كنند. 
بر اين اساس تنگناي بانكي و كاهش قدرت تسهيالت دهي 
بانك ها به بخش هاي اقتصادي، اوراق گواهي اعتبار مولد را 
در مركز توجه قرار داده؛ به نحوي كه دولت قرار است ۶۰ تا 

۷۰ هزار ميلياردتومان از اين اوراق منتشر كند.
به گزارش مه��ر، تنگناي واحدهاي تولي��دي در تامين 
نقدينگي موجود به خصوص بعد از تحوالت ارزي س��ال 
گذشته، شرايط را به گونه اي پيش برده كه تامين منابع 
مالي مقرون به صرفه و در دس��ترس، به يكي از روياهاي 
توليدكنندگان تبديل ش��ده اس��ت. اكنون نظام بانكي 
اگرچه مدعي است كه بخش عمده اي از تسهيالت خود را 
به بخش توليد اختصاص داده، اما اين تسهيالت، منجر به 
تزريق نقدينگي جديد به واحدهاي توليدي نشده و بيشتر 

استمهال وام ها را در بر مي گيرد.
در اين مي��ان، موضوع تامين مال��ي از طريق روش هاي 
غيربانكي، از جمله شيوه هايي بوده كه بخش هاي مختلف 
دولتي بر روي آن تمركز ك��رده و در مقاطع مختلف نيز 
تالش كرده اند تا به واسطه بازار س��رمايه يا انتشار اوراق 
مشاركت دولتي، بخش��ي از بار بر روي دوش بانك ها در 
تامين مالي را بردارند. در اين ميان، بورس و انتشار اوراق 
مالي، با توجه به گس��تردگي بازار و اقبال سرمايه گذاران 
به س��رمايه گذاري در بورس، با نق��ش فعاالنه تري وارد 
عمل شده و در اجراي سياست هاي تامين مالي، دولت را 

همراهي كرده است.
بر اين اس��اس، يكي از ابزارهايي كه اي��ن روزها بيش از 
هر زمان ديگري توانس��ته پيوند بانك مركزي به عنوان 
سياست گذار پولي و بازار س��رمايه را فراهم آورد، انتشار 
اوراق گواهي اعتبار مولد است كه بر اساس اعالم دولت، قرار 
است كه ۶۰ تا ۷۰ هزار ميليارد تومان از اين اوراق را منتشر 
نموده و منابع تامين شده براي آن را در اختيار واحدهاي 

توليدي قرار دهد.

تامينسرمايههااوراقگاممنتشرميكنند
محمود گودرزي، معاون بازار شركت بورس تهران گفت: 
بان��ك مركزي قص��د دارد با توجه به تنگن��اي اعتباري 
بنگاه هاي توليدي، اوراق گام را با كمك بازار سرمايه منتشر 
كند كه بر ين اساس، اين اوراق قابل معامله بوده و توانايي 
تامين اعتبار مورد نياز واحدهاي توليدي را فراهم آورد. در 
واقع، اوراق گام مي خواهد كه در كوتاه ترين زمان ممكن 

براي بنگاه هاي توليدي تامين مالي كند.
وي افزود: در اين ميان به دليل اينكه فشار تامين مالي بر 
بانك ها وارد نشده و هيچ تسهيالتي قرار نيست از سوي 
بانك ها پرداخت ش��ود، اين اوراق مبتن��ي بر اعتبارات و 
ضمانت بانك مركزي و بانك هاي عامل خواهد بود كه در 
اين ميان، نهادهاي معتبر، خوشنام و باسابقه بازار سرمايه 
نيز مي توانند وارد عمل شده و خود ناشران اوراق گام باشند.

به گفته اين مقام مس��وول در بازار سرمايه، شركت هاي 
تامين سرمايه مي توانند بر اساس ضمانت و اعتباري كه 
در اختيار دارند، اوراق گام را منتش��ر كنند، ضمن اينكه 
توافق هاي بازخريد نيز مي تواند مبتن��ي بر اين اوراق در 

بورس تهران، مورد معامله قرار گيرد.
وي افزود: نظام بانكي اكنون با سه چالش افزايش قابل 
توجه قيمت نهاده ها، ظرفي��ت محدوديت در تامين 
سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نشت تسهيالت 
اعطايي از بخش مولد به بخش غيرمولد مواجه است؛ 
ضمن اينكه صنعت بانكداري قادر نيست كه تسهيالت 
بيش��تري به بخش هاي مختلف توليدي بدهد كه بر 
اين اساس، بازار سرمايه اينجا مي تواند به كمك نظام 
بانكي بيايد؛ اين در حالي است كه متاسفانه در گذشته 
تسهيالت بانكي به سمت بخش هاي غيرمولد و سفته 

بازانه رفته است.

مشخصاتاوراقگواهياعتبارمولد
گودرزي گفت: بانك مركزي اوراقي را طراحي كرده است 
كه بر اساس ضمانت و اعتبار مشتري نزد بانك، سرمايه در 
گردش را تامين كند، اين در حالي اس��ت كه اين اوراق با 
نام بوده و به صورت الكترونيكي منتشر شده و غيركاغذي 
است؛ همچنين اين اوراق مبتني بر ديسكانت بوده و بدون 

كوپن سود است.
وي افزود: اين اوراق در قطعات استاندارد يك ميليون ريالي 
تهيه شده و با سررسيد حداقل يك ماه و حداكثر نه ماه، 
طراحي مي شود كه سررس��يدها در پايان هر ماه تعريف 
مي شوند؛ ضمن اينكه اين اوراق توسط موسسه اعتباري 
عامل در سامانه صادر مي شود و پس از گذشت يك ششم 
زمان صدور تا سررس��يد، معامالت اوراق به بازار سرمايه 

منتقل مي گردد. گودرزي گف��ت: اوراق صادره تا زماني 
كه در بازار پول است، صرفا قابليت نقل و انتقال از طريق 
موسسه اعتباري عامل دارد؛ ضمن اينكه در هيات عامل 
بانك مركزي كل سقف اعتباري كه قرار است مبتني بر آن، 
اوراق گام منتشر شود، تعيين خواهد شد و در سطح هر يك 

از بانك هاي عامل، هدفگذاري صورت خواهد گرفت.
معاون ش��ركت بورس تهران گف��ت: اگ��ر اوراق گام به 
شركت هايي قرار است اعطا شود كه مشكل فروش ندارند 
و مديران قابل و اليقي براي اين شركت ها وجود دارد، پس 
مي توان اميدوار بود كه شركتهاي كوچك و متوسط كه 
قرار است ۶۵ درصد از اوراق را به خود اختصاص دهند، در 

توليد ناخالص داخلي نقش آفرين باشند.

مراحلنقلوانتقالاوراقگام
بينتوليدكنندگان

به گفت��ه وي، در مرحل��ه اول اوراق گام، بين واحدهاي 
توليدي متقاضي و متعدد در بخش توليد توافق صورت 
گرفته و تامين مواد اوليه و صدور فاكتور و اس��ناد فروش 

صورت مي گيرد، ضمن اينكه در مرحله دوم اعتبارسنجي 
واحد توليدي متعهد، توسط موسس��ه اعتباري يا ناشر 
صورت گرفته و صدور اوراق گام با نام متقاضي انجام خواهد 
شد، پس نقل و انتقال اوراق در سامانه گام صورت مي گيرد.

گودرزي ادامه داد: مرحله سوم، انتقال اطالعات سامانه گام 
به سامانه شركت سپرده گذاري مركزي و رجيستر شدن 
ش��ركت بوده و در نهايت تسويه انجام خواهد شد؛ ضمن 
اينكه بازه زماني اوراق گام حداكثر يك تا نه ماه است و در 
واحدهاي توليدي از بانك عامل تقاضا مي كند تا نسبت 
به اعتبارسنجي و تعيين مقدار اعتبار خود، جهت صدور 
اوراق گام توسط موسسه اعتباري عامل با توجه به وثايق و 

مدارك مورد نظر اقدام نمايد.
وي افزود: واحد توليدي متعه��د، اقدام به معرفي واحد يا 
واحدهاي توليدي متقاضي جهت اس��تفاده از اوراق گام 
به بانك عامل مي كند و واحد تولي��دي متقاضي اقدام به 
درخواست از بانك، جهت صدور اوراق گام مي نمايد كه بر 
اين اساس، واگذاري اين اوراق به متقاضي در مقابل دريافت 
اسناد مطالبات مي نمايد. گودرزي با بيان اينكه قرار است بين 

۵۰ تا ۷۰ هزار ميليارد تومان اوراق گام منتشر شود، گفت: 
در نهايت اعتبارسنجي رخ داده و رد و بدل اسناد بين بانك 
و متقاضي رخ مي دهد و اوراق گام صادر مي شود؛ اما سقف 
اعتباري هر بنگاه متعهد معادل ۷۰ درصد از فروش سال آخر 
آن بنگاه از طريق استعالم از سازمان امور مالياتي پس از كسر 
مانده تسهيالت مرتبط با تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه 
مربوطه و تعهدات ناشي از اوراق گام قبلي منتشر شده نزد 
شبكه بانكي است. وي افزود: بايد اوراق را بازارپذير نموده و 
بتوان شرايطي را ايجاد كرد كه در بازار سرمايه معامله شود، 
يعني سامانه گام به شركت سپرده گذاري متصل شده و 
پس از انتقال داده، اين اوراق از سوي بورس تهران پذيرش 
شده و اين نهاد، نماد بانك و سررسيد اوراق را تعيين خواهد 
كرد كه در بازار ثانويه مورد داد و ستد قرار خواهد گرفت؛ 
ضمن اينكه بانك عامل در سررسيد، مبلغ اسمي اوراق را 
به حساب شركت سپرده گذاري مركزي واريز مي كند و در 
صورت عدم وصول مطالبات مزبور ظرف مدت حداكثر۲ 
ماه از تاريخ سررسيد، به عنوان بدهي سررسيد تلقي شده 

و جزو مطالبات مشكوك الوصول تلقي خواهد شد.

مدير حقوقي كانون كارگزاران تشريح كرد 

ضرورتپيرويازقوانينبازارسرمايهبهزبانساده
از آنجايي كه در بازار متشكلي مانند بورس، همه تابع مقررات 
معيني هستند و س��ازوكارها از پيش تعيين شده است، 
فعاليت خارج از اين ساختارها ممكن است سبب شود تا شما 

نتوانيد مورد حمايت جدي قانون قرار بگيريد.
به گزارش سنا، مدير حقوقي كانون كارگزاران در خصوص 
لزوم پيروي از قوانين بازارسرمايه گفت: همانطور كه براي هر 
فعاليت اقتصادي و فراتر از آن فعاليت هاي روزمره خود تابع 
قوانين و مقرراتي هستيد، فعاليت در بازار سرمايه نيز تابع 
قوانين و مقررات خاصي است كه رعايت نكردن اين قوانين 

مي تواند مشكالت و تبعات جدي به همراه داشته باشد.
وي، بازار س��رمايه را محلي براي انجام داد و ستد دانست 
كه افراد مختلف در آن فعاليت مي كنند و افزود: ش��ما به 
عنوان يك سرمايه گذاِر بالقوه در بازار سرمايه مايل به خريد 
دارايي هاي اقتصادي يا فروش دارايي هايي هستيد كه قبال 
از همين بازار تهيه كرديد، پس مانند هر بازار ديگري، در بازار 
سرمايه نيز شما به دنبال خريد و فروش هستيد، اما اين خريد 
و فروش با معامالتي كه در بازارهاي عادي انجام مي ش��ود 
متفاوت است؛ به طوريكه در بازار سرمايه دخالت مستقيم 
شما در بازار امكان پذير نيست و شما از يك واسطه مالي تحت 

عنوان كارگزار بورس استفاده مي كنيد.

متوليانبازار
واشقاني اضافه كرد: عالوه بر اين در بازار سرمايه با نهادي 
درگير هستيد كه وظيفه تسويه را انجام مي دهد، پاياپاي و 
تسويه در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ايران و بورس 
انرژي و اوراق مبتني بر كاالي بورس كاال در ش��ركتي به 
نام شركت سپرده گذاري مركزي )سمات( انجام مي شود. 
براين اساس ورود به بازارسرمايه نيازمند درگيري و ارتباط 
با نهادهايي اس��ت كه در معامالت و مبادالت روزمره ما 
دخالتي ندارند. واش��قاني بيان كرد: بازارسرمايه ايران 
سابقه ۵۰ س��اله دارد اما آنچه امروز در بازار سرمايه با 

آن سروكار داريم ساخته و توليد شده قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوري اسالمي ايران در سال ۱۳۸۴ است؛ به 
اين معني كه بورس با قوانين كنوني خود از حدود ۱۴ 
سال پيش ايجاد شده و ساختارهايي كه با آن سرو كار 
داريم زاييده قوانين نسبتا تازه اي است. وي، مهم ترين 
نكته در خصوص بورس و بازار سرمايه را »معامالت« 
عنوان كرد و گفت: معامالتي كه در بازار سرمايه جريان 
دارد، تابع مقرراتي اس��ت كه توس��ط »شوراي عالي 
بورس« در مورد هر كدام از چهار بورس كشور، تصويب 
و اجرا مي شود. زيرنظر اين شورا، تشكيالت ديگري به 
نام »س��ازمان بورس و اوراق بهادار« وجود دارد كه به 
عنوان نهاد متولي و سياست گذار در مقام سياست هاي 

جزيي تر فعاليت مي كند.

شركتكارگزاريچيست؟
واش��قاني  ادامه داد: شايد شما به عنوان يك سرمايه گذار، 
ارتب��اط زيادي با س��بدگردان ها، ش��ركت هاي مش��اور 
سرمايه گذاري، تامين سرمايه ها نداشته باشيد و ارتباطتان 
با بورس ها، ش��ركت س��پرده گذاري و س��اير بخش هاي 
بازار س��رمايه نيز همواره از چارچوب و كانال يك شركت 
»كارگزاري« انجام شود. ش��ركت كارگزاري جايي است 
كه ش��ما به عن��وان يك مش��تري، احراز هويت ش��ده و 
درخواس��ت هاي خريد و فروش��تان را به آن شركت ارايه 
مي دهيد، در واقع، وجوه را به حساب آن شركت واريز كرده 
و نهايتا عايدي و درآمدهاي احتمالي خود )از بازار سرمايه( 

را از آن شركت دريافت مي كنيد.
اين حقوقدان افزود: نهاد دومي كه در بازارسرمايه مي توانيد 
با آن سروكار داشته باشيد، ناشران بورسي هستند؛ ممكن 
است شما به واسطه شركت در مجامِع آن ناشران بورسي يا 
به واسطه تعلق سود به اوراق منتشر شده توسط آن ناشران، 

با آنها سروكار داشته باشيد.

هميشههمهچيزبروفقمرادنيست
وي تاكيد كرد: نكته مهم ديگر در خصوص بازارسرمايه 
و قوانين حاكم بر آن اس��ت كه در نظر داشته باشيد، 
همواره همه چيز بر وفق مراد پيش نمي رود، بلكه گاهي 
اوقات به واس��طه اتفاقات مختلفي كه ممكن است در 
بازار سرمايه روي دهد، بين شما به عنوان سرمايه گذار 
و نهادهاي فعال در بازار سرمايه اختالفاتي پيش مي آيد. 
شايد متداولترين اين اختالفات، مسائلي باشد كه بر اثر 
»معامالت« روي مي دهند، يعني شما به عنوان مشتري 
مدعي هستيد كه كارگزاري دستور شما را به درستي 
انجام نداده و مطابق دستور شما رفتار نكرده است؛ يا 
اينكه در اجراي دستورات شما مرتكب تخلفاتي شده 
است. ممكن است حتي كارگزاري بر عليه شما مدعي 
باشد كه شما بدهي خود را به كارگزار پرداخت نكرده ايد. 
درواقع به واسطه قراردادهاي اعتباري يا به واسطه خريد 
و فروش هايي كه به نام ش��ما انجام شده است، شما به 
شركت كارگزاري بدهكار شده و آن را پرداخت نكنيد.

واشقاني توضيح داد: اختالف ديگري كه ممكن است در 
بازار سرمايه رخ دهد، اختالفي است كه بر سر »پرداخت 
س��ود« پيش مي آيد؛ درواقع شما مدعي هستيد كه به 
واس��طه اوراق بهادار در تاريخ معيني مستحق دريافت 
سودهاي تقسيم شده يا از پيش اعالم شده هستيد، اما 
ناشر اوراق بهادار در پرداخت سود به شما تخلف كرده و 
سود را به موقع به شما پرداخت نكرده است يا اينكه اساسا 

منكر تحقق سود به شماست.
مدي��ر حقوقي كان��ون كارگ��زاران، رس��يدگي به 
اختالف��ات بازارس��رمايه را در چارچوب��ي خارج از 
دايره دادگاه هاي عمومي رسيدگي دانست و افزود: 
برخالف ساير موارد كه شما براي حل اختالفات خود 
بايد به دستگاه قضايي مراجعه كنيد، در بازار سرمايه 
فرآيند رسيدگي به اختالفات، مستقل از تشكيالت 

قضايي است و در خود بازار سرمايه به اختالفات بين 
شما و فعاالن ديگر بازار سرمايه رسيدگي مي شود.

فرآيندرسيدگيبهاختالفاتدربازارسرمايه
وي فرآيند رس��يدگي به اختالفات در بازارس��رمايه را دو 
مرحله اي عنوان كرد و گفت: در مرحله نخست بايد به يكي 
از كانون هاي كارگزاران يا كانون هاي نهادهاي سرمايه گذاري 
مراجعه كرده و با پر كردن فرم مربوط به آن، درخواس��ت 
كنيد آن اختالف در كميته سازش كانون مربوطه رسيدگي 
شود و اگر طرف مقابل، رضايت شما را حاصل نكرد، بايد به 
هيات مديره مستقر در سازمان بورس مراجعه كرده و طي 
فرآيند دادرسي، در نهايت داوراني كه منتخب شوراي عالي 
بورس هستند و يك نفر قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه 
هم در بين آنها حضور دارد، به اختالف شما رسيدگي كرده و 

راي قطعي در خصوص پروند شما صادر مي كنند.
واشقاني در ادامه گفت: از طرف ديگر ممكن است مجددا بين 
شما و فعاالن بازار سرمايه اختالفي با جنبه مجرمانه روي 
دهد، به طور مثال شما مدعي باشيد كه مديران شركت در 
نگهداري اموال شركت مرتكب تقصير شده اند و از منابع و 
اموال شركتي كه شما سهامدار آن هستيد به نفع خود و در 
راستاي منافع شخصي خود استفاده كرده اند. براين اساس، 
آن دسته از اختالفات و عدم توافق هايي كه بين شما و طرف 
مقابل وجود دارد و ممكن است جنبه مجرمانه داشته باشد را 

دادگاه هاي عمومي دادگستري رسيدگي مي كنند.

ازفعاالِنبدونمجوز،تبعيتنكنيد
وي توجه به نكاتي را در بازارسرمايه ضروري دانست و افزود: 
بازارسرمايه يك بازار متشكل است، درواقع بازاري نيست كه 
هر كسي با هر روش و كيفيتي كه دلش بخواهد در آن فعاليت 
كند. رعايت قوانين و مقررات اين بازار براي تمامي فعاالن بازار 
سرمايه ضروري است. از طرف ديگر تنها افرداي مي توانند در 

بازار سرمايه به شما خدمت كنند كه داراي مجوز از سازمان 
بورس باشند. بنابراين كارگزاران، ناشران بورسي و مشاوران 
سرمايه گذاري و سبدگردان ها همه بايد داراي مجوز و داراي 

تاييديه فني از سازمان بورس باشند.
اين حقوقدان تصريح كرد: مطابق قوانين و مقررات، اشخاص 
حقيقي داراي مجوز س��بدگرداني، كارگزاري و مش��اور 
سرمايه گذاري نيستند، مطابق قوانين كنوني تنها شركت ها 
مي توانند اين خدمات را ارايه كنند؛ همچنين ارايه اطالعات 
در بازار س��رمايه به شكل رس��مي در چارچوب هاي مقرر 

انجام مي شود.

اطالعاتواقعيفقطدرس�امانهكدالوجود
دارد

واشقاني تاكيد كرد: ناشران بايد اطالعات خود را در مورد 
فعاليت هاي آينده يك سهم از طريق سامانه كدال منتشر 
كنند. يك ناش��ر اگر اطالعاتي خالف واقعيت در سامانه 
كدال منتش��ر كند، ش��ما مي توانيد با مراجعه به آن ناشر 
به دليل انتش��ار اطالعات غيرواقعي مدعي شويد، اما اگر 
بواسطه ش��ايعاتي كه از كانال هاي غيررسمي يا غيرمجاز 
تصميم گيري كني��د، امكان مراجع��ه و پيگيري حقوق 

تضييع شده خود را نخواهيد داشت.

حمايتقانونيدربس�ترفعاليتهايقانوني
انجامميشود

وي در پايان گفت: سامانه ها و پايگاه هاي اطالعاتي كه دامنه 
آنها در ايران ثبت نشده است، فاقد نمادهاي مربوط هستند 
كه اطمينان دهند مرتبط با شركت هاي كارگزاري هستند. 
حساب هاي بانكي كه توسط شركت هاي كارگزاري اعالم 
نش��ده اند و به نام اشخاص هس��تند و كانال هاي تلگرامي 
كه فاقد مجوز مشاور سرمايه گذاري هستند نيز همگي از 
مصاديق رفتارهاي خارج از چارچوب هاي مقرراتي هستند.
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    ارزش بازار »وآوا« افزايشي بود:  ارزش بازار 
شركت سرمايه گذاري آوا نوين در دوره يك ماهه 
منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، با افزايش ۲۳۵ 
ميلي��ارد و ۳۸۰ ميليون ريال به يك هزار و ۳۰۳ 
ميليارد و ۱۹۸ ميليون ريال رس��يد. به گزارش 
سنا، شركت س��رمايه گذاري آوا نوين با سرمايه 
۶۰۰ ميلي��ارد ريال، ص��ورت وضعيت پرتفوي 
سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به ۳۰ 
بهمن ۹۸ را حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت 
سرمايه گذاري آوا نوين با انتشار عملكرد يك ماهه 
منتهي به ۳۰ بهمن س��ال جاري اعالم كرد در 
ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي از سهام 
چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده ۸۵۷ 
ميليارد و ۱۲۲ ميليون ريال و ارزش بازار معادل 
يك هزار و ۶۷ ميليارد و ۸۱۸ ميليون ريال در سبد 
سهام خود داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي 
اين شركت طي اين مدت با افزايش ۱۰۵ ميليارد 
و ۸۴۴ ميليون ريال به ۹۶۲ ميليارد و ۹۶۶ ميليون 
ريال رسيد. ارزش بازار شركت سرمايه گذاري آوا 
نوين نيز با افزايش ۲۳۵ ميليارد و ۳۸۰ ميليون 
ريال معادل يك ه��زار و ۳۰۳ ميلي��ارد و ۱۹۸ 
ميليون ريال محاسبه شد. »وآوا« تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل ۸۵ 
ميليارد و ۸۹۲ ميليون ريال به مبلغ ۱۳۲ ميليارد 
و ۸۵۲ ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت ۴۶ 

ميليارد و ۹۶۰ ميليون ريال سود كسب كرد.

    »خبهمن« از واگذاري هاي خود به س�ود 
رسيد:  گروه بهمن در دوره يك ماهه منتهي به ۳۰ 
بهمن ماه ۱۳۹۸، تنها خريدار سهام چند شركت 
بورس��ي بود و از واگذاري هاي خ��ود ۹ ميليارد و 
۷۳۶ ميليون ريال س��ود كسب كرد. گروه بهمن 
با سرمايه ۱۰ هزار ميليارد ريال، صورت وضعيت 
پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي 
به ۳۰ بهمن ۹۸ را حسابرسي نشده منتشر كرد. 
گروه بهمن با انتشار عملكرد يك ماهه منتهي به 
۳۰ بهمن سال جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك 
ماهه ياد شده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام شده ۵ هزار و ۵۴۰ ميليارد و ۶۷۷ 
ميليون ريال و ارزش بازار معادل ۳۳ هزار و ۷۷۹ 
ميليارد و ۶۷۱ ميليون ريال در س��بد سهام خود 
داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت 
طي اين مدت با كاهش ۸۹ ميليارد و ۵۴۱ ميليون 
ريال به ۵ هزار و ۴۵۱ ميليارد و ۱۳۶ ميليون ريال 
رس��يد. ارزش بازار گروه بهمن با افزايش ۳ هزار 
و ۴۰۳ ميليارد و ۳۷۴ ميلي��ون ريال به ۳۷ هزار 
و ۱۸۳ ميليارد و ۴۵ ميليون ريال محاس��به شد. 
»خبهمن« تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام ش��ده معادل ۸۹ ميليارد و ۵۴۱ 
ميليون ريال به مبلغ ۹۹ ميليارد و ۲۷۷ ميليون 
ريال واگذار ك��رد و از اين بابت ۹ ميليارد و ۷۳۶ 
ميليون ريال س��ود كسب كرد . گروه بهمن طي 
دوره يك ماهه منتهي به بهمن ماه خريدار سهام 

هيچ شركت بورسي نبود.

    ارزش بازار »وپخش« افزايشي بود:  ارزش 
بازار ش��ركت هلدينگ داروپخش در دوره يك 
ماهه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، با افزايش 
۱۱ ه��زار و ۲۷۰ ميلي��ارد و ۷۹۴ ميليون ريال 
به ۸۸ ه��زار و ۵۰۷ ميليارد و ۴۷۳ ميليون ريال 
رسيد. ش��ركت هلدينگ داروپخش با سرمايه 
۸۴۰ ميلي��ارد ريال، ص��ورت وضعيت پرتفوي 
س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به 
۳۰ بهمن ۹۸ را حسابرس��ي نشده منتشر كرد. 
ش��ركت هلدينگ داروپخش با انتشار عملكرد 
يك ماهه منتهي به ۳۰ بهمن سال جاري اعالم 
كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي 
از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام يك 
هزار و ۶۸۵ ميليارد و ۴۸۰ ميليون ريال و ارزش 
بازار معادل ۷۷ هزار و ۲۳۶ ميليارد و ۶۷۹ ميليون 
ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمام شده 
سهام بورسي اين شركت طي اين مدت تغييري 
نكرد. درحالي كه ارزش بازار ش��ركت هلدينگ 
داروپخش با افزايش ۱۱ ه��زار و ۲۷۰ ميليارد و 
۷۹۴ ميليون ريال معادل ۸۸ هزار و ۵۰۷ ميليارد 
و ۴۷۳ ميليون ريال محاس��به ش��د. »وبخش« 
تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي 
تمام شده معادل ۲ ميليارد و ۳۶۲ ميليون ريال به 
همان مبلغ واگذار كرد و از اين بابت سودي كسب 
نكرد . شركت هلدينگ داروپخش طي دوره يك 
ماهه منتهي به بهمن ماه تعدادي از سهام چند 
شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده ۲ ميليارد و 

۳۶۲ ميليون ريال خريداري كرد.

    سود هرسهم »غمارگ« به ۲۸۱ريال رسيد:  
شركت مارگارين در صورت هاي مالي ميان دوره اي 
۱۲ماهه اعالم كرد كه توانس��ته براي هرس��هم 
۲۸۱ريال سود بسازد. شركت مارگارين در يكساله 
منتهي به ۳۰آذر۱۳۹۸ شاهد تحقق سود خالص 
۲۳۵ميليارد ريالي خود بوده كه نسبت به مدت 
مشابه سال مالي گذشته ۲۵۸درصد رشد را تجربه 
كرده است. همچنين سود عملياتي اين شركت با 
رشد ۶۵ درصدي به يك هزار و ۱۸۶ميليارد ريال 
بالغ شده است. سود انباشته پايان دوره اين شركت 
با افزايش ۸۴درصدي نسبت به سال مالي گذشته 
به ۳۸۳ميليارد ريال رسيده است. »غمارگ« در 
نظ��ر دارد براي توليد و ف��روش محصوالت خود 
سهم بازار خود را در حدود ۱۵درصد افزايش دهد 
و نسبت به سال گذشته جايگاه دوم توليد و توزيع 
در صنعت روغن نباتي كش��ور را كسب كند. اين 
شركت هزينه هاي عمومي و اداري را براساس نرخ 
تورم ساالنه و در برخي موارد براساس نرخ هاي روز 
ارز پيش بيني كرده كه تالش شركت بر كاهش آن 
متمركز شده است. »غمارگ« توليد محصوالت 
جديد با فرمول هاي باكيفي��ت جهاني و افزايش 
صادرات را از برنامه هاي با اهميت ش��ركت اعالم 

كرده است.

گروه بورس|
روز گذشته و در پايان معامالت هفته جاري شاخص كل 
بورس تهران به رغم آنكه در ساعت نخست معامالت به 
سطح ۵۳۰ هزار واحدي رسيده بود، از فتح كانال ۵۳۰ 
هزار واحدي ناكام ماند و در نهايت با ثبت رشد ۵ هزار و 
۸۸۰ واحدي به سطح ۵۲۴ هزار و ۳۹۳ واحد رسيد. در 
اين روز ارزش بورس تهران براي اولين بار در تاريخ فعاليت 
اين بازار هزار و ۹۰۰ هزار ميليارد توماني شد. با اين حال 
افزايش قيمت دالر ب��ر روي تابلوي صرافي هاي دولتي 
به سطح ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان نه تنها به افزايش ارزش 
دالري بازار ياد شده ختم نشد بلكه با كاهش ارزش اين 

بازار به ۱۲۲ ميليارد دالر، توانست احتمال رشد بيشتر 
قيمت ها را در دل بسياري از سرمايه گذاران تقويت كند. 
بر اس��اس آمارهاي معامالتي به ثبت رس��يده طي يك 
روز اخير، اكثر شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند 
به طوري كه ش��اخص  قيمت »وزني- ارزشي« با ۱۵۶۷ 
واحد افزايش معادل ۱.۱۳ درص��د به ۱۳۹ هزار و ۸۰۰ 
واحد، شاخص كل »هم وزن« با ۳۰۰۰ واحد رشد معادل 
۱.۷۶ درصد به ۱۷۳ هزار و ۹۴۴ واحد، شاخص قيمت 
»هم وزن« با ۱۹۹۷ واحد افزايش، معادل ۱.۷۶ درصد 
به ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۰۴۲۲ 
واحد كاهش، معادل ۱.۶۲ درص��د به ۶۵۵ هزار و ۳۴۴ 

واحد، ش��اخص بازار اول با ۴۴۸۹ واحد افزايش معادل 
۱.۲۳ درصد به ۳۶۹ هزار ۸۷۱ واحد و شاخص بازار دوم 
با ۱۱۰۰۲ واحد رشد معادل ۰.۹۹ درصد، به يك هزار و 

۱۱۶ واحد رسيد.
از سويي ديگر در اين روز ۶ نماد » فارس با ۳۴۳۴ واحد، 
فملي با ۱۰۹۶ واحد، حكش��تي ب��ا ۵۳۸ واحد، فوالد با 
۴۷۴ واح��د، كگل با ۴۴۳ واحد و فخ��وز با ۴۳۰ واحد« 
رشد، بيش��ترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر 

جاي گذاشتند.
اين گزارش مي افزايد، در پايان معامالت روز چهارشنبه 
شاخص هاي صنايع تاالر شيش��ه اي نيز با رشد مواجه 

ش��دند به طوري كه شاخص صنايع »غذايي به جز قند 
ب��ا ۲۱۸۳ واحد صعود معادل ۷.۳۳ درصد به ۳۱ هزار و 
۹۷۴ واحد، حمل و نقل با ۱۲۴۰ واحد افزايش معادل 
۶.۱۴ درصد به ۲۱ هزار ۴۲۰ واحد، ساير معادن ۷۲۰۲ 
واحد رش��د معادل ۵ درصد به ۱۵۱ هزار و ۲۵۹ واحد، 
محصوالت كاغذ ۶۲۲۷ واحد افزايش معادل ۵ درصد به 
۱۳۰ هزار و ۸۰۱ واحد، وسايل ارتباطي با ۱۱۴۲ واحد 
رشد، معادل ۵ درصد به ۲۴ هزار و ۱۰ واحد، محصوالت 
چوبي با ۲۹۹۹۵ واحد رشد معادل ۴.۹۹ درصد به ۶۳۰ 
هزار و ۶۸۰ واحد، الستيك با ۵۲۹۲ واحد رشد معادل 

۳.۷۲ درصد به ۱۴۷ هزار و ۵۷۶ واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي روز گذشته در 
بازار سهام حكايت از آن دارد كه قيمت سهام نمادهاي 
»حكشتي، غمهرا، بورس، كاال، كماسه، ختور و چكاوه« 
بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »كپشير، سمازن، 
ختراك، غالبر، كلوند، خاهن و غاذر« بيشترين كاهش 

قيمت را در بازار س��هام رقم زدند و در تابلوهاي بورس 
به ثبت رسيدند. به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي 
روز چهارش��نبه در بورس تهران، در يك ميليون و ۱۴ 
هزار نوبت معامالتي، ۷ ميليارد و ۴۸ ميليون برگه اوراق 
بهادار به ارزش ۵۴ هزار و ۸۱۸ ميليارد تومان در بورس 

معامله شد.
در فرابورس نيز س��مت و سوي كلي معامالت همانند 
بورس تهران بود. در اين روز شاخص كل ۵۲ واحد رشد 
كرد و به رقم ۶ هزار و ۷۴۴ واحد رسيد. ارزش بازار اول و 
دوم فرابورس ايران به بيش از ۳۹۷ تريليون تومان فراتر 
رفت.  معامله گران در فرابورس ايران بيش از ۳.۲ ميليارد 
اوراق بهادار، سهام، حق تقدم و واحدهاي صندوق ها را در 
قالب ۶۴۴ هزار معامله و به ارزش ۵هزار و ۱۰۳ ميليارد 
تومان داد و ستد كردند؛ يعني در مجموع ارزش معامالت 
بورس و فرابورس ايران امروز به بيش از ۱۰ هزار ميليارد 

تومان رسيد.

شاخص كل از فتح كانال 530 هزار واحدي ناكام ماند
مروري بر معامالت بورس و فرابورس
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وارداتماسكومحصوالتضدعفونيتسهيلميشود

تصميمات جديد تنظيم بازار براي تامين اقالم بهداشتي
تعادل|

براس�اس آخرين مصوب�ات كارگ�روه تنظيم 
ب�ازار، تعرفه واردات ماس�ك كاهش و واردات 
اي�ن كاال در اولويت تخصي�ص ارز قرار گرفت. 
همچنين بر اساس مصوبات جديد اين كارگروه، 
يكي از مصوب�ات در خصوص خط�اب به دفتر 
مقررات ص�ادرات و واردات گم�رك صادرات 
مواد اوليه توليد ماسك هاي پزشكي تا اطالع 
ثانوي ممنوع شد. در مصوبه ديگري بر اساس 
درخواست نماينده وزير بهداشت در كارگروه 
تنظيم ب�ازار، تعرف�ه واردات انواع ماس�ك از 
٥٥درصد ب�ه ٥درصد تعديل ياف�ت و اولويت 
ارزي آن از ٧-٢ به ١-٢ براي دريافت ارز نيمايي 
با اولويت ويژه به تصويب رس�يد. براساس اين 
دستورالعمل، همه دستگاه هاي نظارتي مكلف 
ش�دند با تخلفات مربوط�ه از جمله عدم ثبت 
موجودي كاالها در سامانه جامع انبارها، مانند 
ساير كاالهاي گروه يك مشمول دستورالعمل 
مبارزه با احتكار، برخورد شود. در همين حال، 
رييس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي از 
تسهيل واردات ماسك و محصوالت ضدعفوني 
خب�ر داد و با اش�اره به توليد ۷۰۰ ت�ا ۸۰۰ هزار 
ماسك س�ه اليه و ۱۵۰ هزار انواع ماسك هاي 
فيلتردار در روز، وعده داد كه توليد ماسك تا ۱۵ 
اسفند به يك ميليون و ۵۰۰ هزار عدد مي رسد و 
تا هفته آينده مواد ضدعفوني نيز به اندازه كافي 

توزيع خواهد شد.

   پنج مصوبه جديد
در آخرين جلس��ه كارگروه تنظيم ب��ازار در مورخ 5 
اسفند ماه 98 مقرر شد با توجه به ضرورت هاي مرتبط 
با سالمت مصرف كنندگان، در جلسه هشتاد كارگروه 
تنظيم ب��ازار م��ورخ 98/12/5 مقرر ش��د، به جهت 
ضرورت هاي زماني ابالغ و اجراي تصميمات ذيل، در 
متن مصوبات هفتاد و نهمين جلسه كارگروه تنظيم بازار 
لحاظ و ابالغ شود. براساس مصوبات جديد تنظيم بازار، 
مقرر شد صادرات مواد اوليه توليد ماسك هاي پزشكي 
با ش��ماره تعرفه ه��اي 5602، 5603، 39269099، 
84213990 تا اطالع ثانوي ممنوع گردد. همچنين 
در بند  ديگري از اين دستورالعمل آمده است: »با توجه 
به درخواست نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي تعرفه واردات انواع ماس��ك  به شماره تعرفه 
63079010 از 55 درصد به 5 درصد تعديل و تعيين 
گرديد و همچنين اولويت ارزي آن از 7-2 به 1-2 براي 
دريافت ارز نيمايي با اولويت ويژه مصوب شد، بنابراين 
مقرر گرديد دفتر مق��ررات صادرات و واردات اقدامات 
الزم را در خصوص ابالغ تعرفه مصوب و گروه ارزي طي 

فرآيندهاي مرتبط بدون فوت وقت اقدام كند.«
 ام��ا در س��ومين مصوبه تنظي��م بازار اي��ن موضوع 
در دس��تور كار قرار گرفت��ه كه »تم��ام كارخانجات 
توليدكننده محصوالت بهداش��تي و سالمت محور از 
جمله كارخانجات توليدكننده محصوالت س��لولزي 
)دستمال كاغذي و...( و شوينده ها مكلف به توليد سه 
شيفت و عرضه حداكثري در بازار باشند و بديهي است 
در صورت هر گونه كاهش عرضه يا عدم توليد مكفي، 
عالوه بر اقدامات قانوني، استفاده از ابزارهاي مديريت 
تنظيم بازار )رف��ع ممنوعيت واردات و كاهش تعرفه( 

بالفاصله در دستور كار قرار خواهد گرفت.«
از ديگر م��واردي ك��ه دركارگروه تنظيم ب��ازار مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت به اين شرح است: »با توجه به 
درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
مبني بر لزوم توليد حداكثري محصوالت بهداش��تي 
به دليل رشد غيرمتعارف مقادير تقاضاي محصوالت 
مذك��ور، مقرر گردي��د حداكثر تا قبل از جلس��ه آتي 
كارگ��روه تنظيم بازار كميت��ه تخصصي محصوالت 
پتروش��يمي نس��بت به در اولويت ق��رار دادن تأمين 
مصارف داخلي LAB براي توليد شوينده ها )بر اساس 
توليد 3 ش��يف با حداكثر ظرفيت( در مقابل صادرات 
اقدام و پيش��نهاد هاي سياس��تي براي تحقق هدف 
مذكور را به دبيرخانه ارايه نمايد.« همچنين »با توجه 
به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

مبني بر ض��رورت نظارت بر چرخه تولي��د، توزيع و... 
كاالهاي بهداشتي از جمله ماسك، الكل، شوينده ها 
و ضدعفوني كننده ها، كاالهاي مذك��ور در گروه يك 
كاالهاي اساسي و ضروري قرار گرفته و مشمول كنترل 
قيمت ، مب��ارزه با احتكار، گرانفروش��ي، اختفاء، عدم 
عرضه، كم فروشي و... خواهند بود و همه دستگاه هاي 
نظارتي مكلف مي باشند با تخلفات مربوطه از جمله عدم 
ثبت موجودي انبارها در سامانه جامع انبارها، همانند 
ساير كاالهاي گروه يك مشمول دستورالعمل مبارزه با 

احتكار برخورد نمايد.«

   عدم ثبت موجودي انبارها درسامانه ها
 احتكار قلمداد مي شود

در همين حال، رييس سازمان صنعت استان تهران 
با تأكيد ب��ر اينكه مواد ش��وينده و ضدعفوني كننده 
ب��ا حداكثر ظرفي��ت در ح��ال توليد اس��ت، گفت: 
عدم ثبت موجودي انبارها در س��امانه هاي مرتبط، 
احتكار قلمداد مي ش��ود. يداهلل صادقي در گفت وگو 
با خبرگزاري فارس، در مورد كمبود مواد ش��وينده و 
بهداشتي در كشور با توجه به نياز مردم براي مبارزه 
با وي��روس كرونا گفت: مش��كلي ب��راي تأمين مواد 
شوينده و ضدعفوني كننده وجود ندارد و مواد اوليه، 
امكانات توليد آن فراهم است. رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران افزود: كاالهايي مانند 
ضدعفوني كننده ها، ماس��ك و س��اير اقالمي كه در 
شرايط فعلي تقاضا و مصرف آنها افزايش يافته، از جمله 
كاالهايي بوده اند كه پي��ش از اين مصرف محدودي 
داشته است، بنابراين مطابق نياز بازار توليد شده است، 
اما مردم بدانند كه ظرفيت توليد اين اقالم بيش از آن 
چيزي است كه تاكنون توليد مي شده است. به گفته 
او، بنابر اين در ش��رايط فعل��ي، واحدهاي توليدي با 
حداكثر ظرفيت خود توليد مي كنند تا بتوانند نيازهاي 
مردم را تأمين كنند. او با تأكيد بر اينكه با محتكران 
كاالهاي بهداشتي قطعًا برخورد مي شود، بيان داشت: 
واحدهاي گشت و بازرسي سازمان صنعت، تعزيرات 
و دانش��گاه علوم پزشكي براي مقابله با گرانفروشي و 
احتكار اقالم بهداشتي در حال فعاليت هستند. صادقي 
اظهار داشت: البته مواد ضدعفوني كننده و ماسك در 
داروخانه ها توزيع مي شود، بنابراين در حوزه اصناف 
و نظارت سازمان صنعت نيست، اما كمك مي كنيم 
تا واحدهاي توليدي، اين اقالم با حداكثر ظرفيت كار 
كنند. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران گفت: تمام انبارهاي نگهداري اقالم ش��ويند، 
ضدعفوني كننده و بهداشتي بايد موجودي خود را در 
سامانه هاي مربوطه ثبت كنند، زيرا كشف انبارهايي 

بدون اعالم موجودي، احتكار قلمداد مي شود. 

    توزيع ماسك  برعهده كيست؟
از س��وي ديگر، با ش��يوع ويروس كرون��ا در ايران و 
چالش هاي موج��ود در خصوص تأمي��ن تجهيزات 
پزشكي ضروري مقابله با اين ويروس ازجمله ماسك 
و مواد ضدعفوني كننده، رييس س��ازمان غذا و دارو 
بخش��نامه اي به منظور عرضه انواع ماسك در كشور 
ابالغ كرد كه بر اساس آن داروخانه ها تا اطالع ثانوي 
مجاز به خريد ماس��ك نيستند و ماس��ك رايگان از 
س��وي هيات امناي صرفه جوي��ي ارزي خريداري و 

توزيع خواهد شد. 
بر اين اساس مقررش��ده تا هيات امناي صرفه جويي 
ارزي ماس��ك ها را خري��داري ك��رده و ب��ه معاونت 
بهداشتي وزارت بهداش��ت تحويل دهد تا آنها را در 
پايگاه ه��اي س��المت، خانه ها و مراكز بهداش��ت به 
خانواده ه��ا تحوي��ل دهند. مهدي يوس��في، رييس 
هيات مديره هي��ات امناي صرفه جويي ارزي با توجه 
به نگراني هاي موجود در خصوص تأمين ماس��ك در 
كشور اعالم كرده كه بنا بر دستور وزير بهداشت روزانه 
بين 500 تا 700 هزار ماسك در كشور توليد مي شود 
كه در كنار واردات اين اقالم، ماهانه 15 تا 20 ميليون 
ماسك در كشور وجود دارد. بااين حال آنچه در حال 
حاضر فعاالن اقتصادي به آن نقد دارند، نه نحوه توليد 
و تأمين ماسك و ساير اقالم پزشكي مرتبط با ويروس 

كرونا، بلكه توزيع آنها به مصرف كنندگان است.
حال اين سوال مطرح است كه توزيع ماسك در كشور 
برعهده چه نهادي اس��ت؟ رييس س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان با اش��اره به مجاز 
شدن واردات ماسك مي گويد: ماسك هاي وارداتي در 
اختيار هيات امناي ارزي وزارت بهداشت قرار مي گيرد 

و آنها نسبت به توزيع آن اقدام مي كنند. 
عباس تابش در گفت وگو با خبرگزاري فارس در مورد 
نحوه واردات ماس��ك توضيح داده اس��ت كه واردات 
ماسك مجاز شده است؛ بنابراين ماسك وارد شده در 
اختيار هيات امناي ارزي وزارت بهداشت قرار مي گيرد 
و آنها نس��بت به توزي��ع آن اق��دام مي كنند. رييس 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
با بيان اينكه ماسك به صورت رايگان توزيع مي شود، 
اظهار كرد: وزارت بهداش��ت و درمان مس��ووليت و 
فرماندهي قرارگاه ويروس كرون��ا را برعهده دارد لذا 
اين وزارت خانه بايد در خصوص نحوه واردات ماسك 
پاسخگو باشد. او بيان كرد: مقرر شده ماسك رايگان 
توزيع ش��ود بنابراين همه واحدهاي توليدي ماسك 
را در اختيار هيات امناي ارزي وزارت بهداش��ت قرار 
مي دهند. تابش اظهار كرد: در مجموع سياست گذار 
در اين بخش وزارت بهداش��ت است و فرآيند واردات 
و توزيع هم بر عهده اين وزارتخانه اس��ت. در همين 

زمينه محمود نجفي عرب، رييس كميسيون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران و رييس هيات مديره فدراسيون 
اقتصاد س��المت در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق 
ايران« تأكيد مي كند كه تأمين برخي اقالم پزشكي 
ازجمله ماسك مشكلي ندارد اما آنچه در حال حاضر 
مي تواند چالش آفرين باش��د، نحوه توزيع اين اقالم 
است. او با اش��اره به تصميم وزارت بهداشت مبني بر 
ممنوعيت فروش ماسك و مواد ضدعفوني كننده در 
داروخانه ها و واگذاري خريد اين اقالم به هيات امناي 
صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران مي گويد: حذف 
داروخانه ها از زنجيره توزيع خود مي تواند منجر به بروز 
مشكالت متعددي شود. به باور نجفي عرب، اينكه قرار 
است اقالم مذكور به صورت مجاني و از طريق مراكز 
بهداشتي در بين مردم توزيع شود، موضوعي است كه 
بسيار جاي بحث دارد و بايد اول امكان سنجي مي شد 
نه اينكه تصميم بگيريم يك ب��اره داروخانه ها از اين 
مسير حذف شوند. رييس فدراسيون اقتصاد سالمت 
پيشنهاد مي دهد كه به جاي ممنوعيت فروش اقالم 
بهداشتي در داروخانه هاي سراسر كشور، بهتر است 

كه نظارت بر فروش اين اقالم تقويت شود.

   تسهيل واردات ماسك و محصوالت ضدعفوني
در همين حال، رييس اتحادي��ه بازرگانان تجهيزات 
پزش��كي از تس��هيل واردات ماس��ك و محص��والت 
ضدعفوني خبر داد و با اشاره به توليد 700 تا 800 هزار 
ماسك سه اليه و 150 هزار انواع ماسك هاي فيلتردار 
در روز، وعده داد كه توليد ماسك تا 15 اسفند به يك 
ميليون و 500 هزار عدد مي رسد و تا هفته آينده مواد 

ضدعفوني نيز به اندازه كافي توزيع خواهد شد. 
صانعي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ماسك هاي 
N95 و N99 ب��ه ترتي��ب با 95 درص��د و 99 درصد 
پيش��گيري از وي��روس و FFP2 و FFP3 ك��ه ميزان 
پيش��گيري آنها بي��ن ماس��ك هاي N95 و N99 و 
ماسك هاي سه اليه است در گذشته بيشتر براي مصارف 
صنعتي توليد مي شده، اظهار كرد: در حال حاضر 11 
شركت توليدي ماسك س��ه اليه روزانه حدود 700 تا 
800 هزار عدد ماس��ك سه اليه توليد مي كنند. البته 
چند توليد كننده هم اخيرا اضافه شدند كه در مرحله 
اخذ مجوز هستند و طي چند روز آينده ظرفيت توليد 

روزانه بيش از يك ميليون عدد خواهد شد.
وي همچني��ن با اش��اره به افزاي��ش ظرفيت برخي 
واحدهاي توليدي كه در مرحله نص��ب و راه اندازي 
خط توليد هس��تند پيش بيني كرد كه تا 15 اسفند 
ظرفيت توليد ماسك سه اليه به بيش از يك ميليون و 
پانصد هزار عدد در روز برسد. به گفته رييس اتحاديه 
بازرگانان تجهيزات پزشكي حدود 15 شركت نيز در 

توليد ماسك هاي سوپاپ دار و فيلتر دار و همچنين سه 
 N95 يا چهار توليدكننده در زمينه ماسك هاي نانو و
و N99 فعاليت مي كنند كه توليد روزانه آنها مجموعا 

حدود 150 هزار عدد در روز است.
وي افزود: توليد ماسك در كش��ور تاكنون براي كل 
جمعيت توليد نمي شده، چرا كه عموما ممكن است در 
يك خانواده چهار نفره يك نفر از ماسك استفاده كند، 
اما در روزهاي اخير همه مردم براي تهيه ماسك، حتي 
بيش از نياز روزانه شان به داروخانه ها مراجعه كردند. 
صانعي با اش��اره به تصميم وزارت بهداشت مبني بر 
ممنوعيت خريد و فروش ماسك در داروخانه ها، گفت: 
طبق اين تصميم مقرر ش��ده ماس��ك فقط از طريق 
هيات امناي صرفه جوي��ي ارزي كه يكي از نهادهاي 
وزارت بهداشت است توزيع ش��ود و مردم مي توانند 
از طريق خانه هاي بهداش��ت در محالت مختلف به 
آن دسترسي داشته باشند. دانشگاه ها نيز مي توانند 
ماسك را از هيات امناي وزارت بهداشت دريافت و در 

داروخانه هاي خود عرضه كنند.

N۹۶ و N۹۵ رايزني براي واردات ماسك هاي    
وي همچنين از تشكيل جلساتي در وزارت بهداشت 
براي تامي��ن ماس��ك هاي N95 و N99 خبر داد و 
تصريح ك��رد: در حال حاضر تقاض��اي اين محصول 
در دني��ا باال رفته و كارخانه ها ني��ز طبق برنامه براي 
كش��ورهاي ديگر توليد كردند و محصول كافي براي 
ارسال به ايران ندارند، بنابراين شركت هاي واردكننده 
بايد به ش��ركت هاي واسطه كه عموما در بخش هاي 
آرايشي و بهداش��تي فعال هستند رجوع كنند، اما با 
توجه به اينكه همه اين شركت ها قابل اعتماد نيستند 
قبل از خريد بايد مورد بررس��ي ق��رار بگيرند كه اين 
مساله در كنار دش��واري هاي انتقال پول روند تامين 
ماسك را كمي كند كرده است. وي افزود: اخيرا وزارت 
بهداشت براي تشويق وارد كنندگان امكان ترخيص 
راحت اين محص��والن را نيز فراهم كرده و براي چند 
واس��طه نيز از خارج از كش��ور پول فرستاده شده كه 
اميدواريم اين پول تا چهارش��نبه به حساب آنها وارد 
شود. رييس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي در 
پاسخ به اينكه آيا احتكار تجهيزات مقابله با ويروس 
منجر به كمبود آنها شده، تصريح كرد: نمي توان گفت 
احتكار وجود ندارد، چراكه هميش��ه عده اي هستند 
كه كاالهاي خود را نگه دارد تا با قيمت گران تر عرضه 
كنند، اما مي توان گفت عل��ت اصلي كمبود و گراني 
ماس��ك و محصوالت ضدعفون��ي، افزايش ناگهاني 
تقاضا و تضعيف تعادل بين عرضه و تقاضا بوده است. 
صانعي در ادامه وضعيت توليد محصوالت ضد عفوني 
را بهتر از ماسك توصيف و اظهار كرد: مي توان گفت 
محصوالت ضد عفوني در كشور به اندازه كافي توليد 
مي شود، اما به دليل تقاضاي باال براي اين محصوالت 
وزارت بهداشت اعالم كرده محصوالت ضدعفوني نيز 
در كنار ماسك مي تواند در هيات امناي صرفه جويي 
ارزي توزيع ش��ود اما محدوديتي براي فروش آنها در 
داروخانه ها وجود ندارد. وي با اشاره به اينكه پيش از 
ش��يوع ويروس كرونا واردات محصوالت ضدعفوني 
به دليل حمايت از توليد داخل ممنوع بوده، گفت: با 
توجه به وضعيت توليد اين محصوالت و صدور دوباره 
مجوز واردات آنها احتمااًل طي شش تا هفت روز آينده 
محصوالت ضدعفوني به اندازه كافي در دسترس عموم 
خواهد بود. رييس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي 
همچنين در پاسخ به اينكه آيا تعرفه واردات مي تواند 
احتكار تجهيزات مربوط به پيشگيري از ويروس كرونا 
را بشكند، گفت: احتمااًل تعرفه واردات صفر نخواهد 
شد، اما اگر به نام هيات امناي صرفه جويي ارزي وارد 
ش��ود معاف از تعرفه خواهد بود. با اين وجود به نظر 
مي رسد راه حل تامين مناسب اين محصوالت براي 
عموم صدور مجوز و تس��هيل واردات از سوي وزارت 

بهداشت است.
صانعي در پايان درباره فيلم هاي منتشر شده در فضاي 
مج��ازي كه حاكي از فروش تجهيزات پيش��گيري از 
ويروس كرونا در خيابان ها است، تصريح كرد: احتماال در 
اين زمينه پاي واسطه ها درميان است، چرا كه شركت ها 
جرات فروش محصوالت خود به چنين افرادي را ندارند.
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عرضه گسترده مايع دستشويي 
در مترو و ميادين تره بار 

يك مقام مسوول از آغاز توليد ژل ضدعفوني كننده 
دست از ش��نبه )10 اس��فند 98( در كارخانجات 
ش��وينده خب��ر داد و گفت: عرضه گس��ترده مايع 
دستش��ويي به نرخ مصوب در كانتينرهاي سيار از 
ساعات آينده آغاز مي شود. محمد علم بيگي از تغيير 
برخي از خطوط توليدي مواد شوينده به توليد ژل 
ضدعفوني كننده دست خبر داد و گفت: با هماهنگي 
صورت گرفته ميان كارخانجات توليدي مواد شوينده، 
بخشي از خطوط توليدي كارخانجات از شنبه پيش 
رو، اق��دام به توليد گس��ترده ژل ضدعفوني كننده 
دست خواهند كرد كه بر اين اساس عرضه گسترده 
آن در شبكه هاي توزيع مطمئن و فروشگاه ها، نياز 
مردم را پاس��خ خواهد داد. به گ��زارش مهر،  رييس 
انجمن توليدكنندگان مواد شوينده افزود: همچنين 
كانتينرهاي س��ياري براي فروش گس��ترده مايع 
دستشويي و پودر ش��وينده در نقاط مختلف شهر 
اقدام به عرضه مس��تقيم و بدون واس��طه اين اقالم 
بهداشتي خواهند كرد؛ ضمن اينكه با هماهنگي هاي 
صورت گرفته با ميادين ميوه و تره ب��ار، قرار بر اين 
است كه عرضه گسترده اين محصوالت شوينده در 
غرف ويژه عرضه محصوالت شوينده و بهداشتي در 
ايستگاه هاي مترو، ميادين ميوه و تره بار و كانتينرهاي 
سيار در سطح شهر آغاز شود. او تصريح كرد: هم اكنون 
كارخانجات توليد مواد شوينده و بهداشتي، به صورت 
س��ه ش��يفت اقدام به توليد كرده و جاي هيچ گونه 
نگراني و كمبودي به لح��اظ تأمين مايحتاج مورد 
نياز مردم نيست؛ پس نبايد نگران بود، چراكه كاال به 
وفور در كشور توليد شده و به لحاظ تأمين مواد اوليه 
نيز مشكلي به چشم نمي خورد. به گفته علم بيگي، 
هماهنگي هاي الزم جهت توزيع گس��ترده و بدون 
واسطه با نرخ مصوب محصوالت صورت گرفته و مردم 
نبايد مواد بهداشتي و شوينده ها را باالتر از نرخ مصوب 
خريد كنند؛ چراكه فراواني كاال در كشور وجود دارد 
و جاي هيچ گونه نگراني در اين رابطه نيست. ايران 

بزرگ ترين صادركننده كاال به افغانستان شد.

 قول سازمان حمايت 
براي كنترل قيمت گوشت قرمز

معاون نظ��ارت بر كاالهاي مصرفي و ش��بكه هاي 
توزيعي و اقتصادي س��ازمان حماي��ت گفت: براي 
كنترل قيمت گوش��ت قرمز به بازار ورود كرده ايم و 
قول مي دهيم حتما قيمت را كنترل كنيم. سيد داوود 
موسوي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري 
فارس، در مورد داليل افزايش قيمت گوشت قرمز در 
روزهاي اخير گفت: متأسفانه بحث هاي هيجاني در 
مورد ويروس كرونا در اي��ن بخش هم اثرگذار بوده 
به طوري كه ب��ا امتناع مردم از مص��رف آاليش دام 
مانند جگ��ر و كله  و پاچه قيم��ت اين اقالم كاهش 
و براي جبران قيمت كلي فروش، قيمت گوش��ت 
قرمز افزايش يافته است.معاون نظارت بر كاالهاي 
مصرفي و ش��بكه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان 
حمايت افزود: البته در مورد گوشت گوساله شاهد 
افزايش قيمت نبوده اي��م اما اين افزايش در يكي دو 
روز اخير در گوشت گوسفندي مشاهده شده است. 
وي با بيان اينكه پيرو اين اتفاق و در راستاي كنترل 
قيمت اين كاال اكيپ هايي از سوي سازمان حمايت 
در ميدان بهمن و مراكز بزرگ عرضه و ميادين مستقر 
شده است، گفت: حتمًا در بخش كشتارگاه ها هم با 
جديت اين موض��وع را پيگيري مي كنيم تا قيمت 
گوش��ت قرمز براي مصرف كننده ب��ر پايه قيمت 
خريد دام زنده س��بك و آناليز مربوطه تعيين شود. 
موس��وي بيان داش��ت: هر گونه افزايش قيمت در 
گوشت قرمز غيرقانوني و تخلف است و با متخلفان 
برخورد مي شود. معاون نظارت بر كاالهاي مصرفي 
و شبكه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت با 
تأكيد بر اينكه ذخاير گوشت قرمز منجمد به اندازه 
كافي است، گفت: امروز هم مجدد در جلسه اي تاكيد 
شد تا گوشت قرمز منجمد به وفور در مراكز عرضه، 
ميادين و فروشگاه هاي زنجيره اي توزيع و در اختيار 
مردم قرار گيرد. وي اظهار داشت: البته اين تمهيدات 
پيش از اين براي تنظيم بازار شب عيد و ماه مبارك 
رمضان انديشيده شده بود و خوشبختانه هيچ مشكلي 
براي تأمين گوشت قرمز وجود ندارد. موسوي افزود: 
بر اين اساس تمام سهميه هاي كاالهاي اساسي از 
جمله گوشت قرمز منجمد، مرغ، برنج، شكر، روغن 
براي استان ها مشخص شده و دغدغه اي براي تأمين 
نداريم معاون نظارت بر كاالهاي مصرفي و شبكه هاي 
توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت در پاسخ به اين 
سوال كه چرا علي رغم تاكيدات مكرر مسووالن مبني 
بر اينكه همه چيز فراوان است و مشكلي نيست، باز هم 
در بازار شاهد گرانفروشي و اينگونه اتفاقات از قبيل 
تغييرات ناگهاني قيمت ها هستيم و به نظر مي رسد 
اقدامات الزم و بازدارن��ده براي برخورد با متخلفان 
صورت نمي گيرد، گفت: متأسفانه بعضا اين اتفاقات 
ناشي از رفتارهاي هيجاني مردم است. ما حتمًا براي 
كنترل قيمت گوش��ت قرم��ز ورود كرده ايم و قول 

مي دهيم قيمت را كنترل كنيم. 

ايران بزرگ ترين صادركننده 
كاال به افغانستان شد

مهر | ايران ب��ا صدور كاال به ارزش يك ميليارد 
و 247 ميلي��ون دالر به اين كش��ور، جايگاه اول 
را در صدور كاال دارد. حس��يب اهلل موحد، معاون 
اداره آمار افغانس��تان، اظهار داشت: كااليي كه 
افغانستان از خارج وارد مي كند، شامل مواد نفتي، 
گندم، ماشين آالت، روغن خوراكي، منسوجات، 
محصوالت فل��زي و برق اس��ت. وي افزود: كل 
واردات افغانستان در سال 8.3 ميليارد دالر است 
كه اين رقم نسبت به سال گذشته، بيش از هشت 
درصد كاهش يافته است. موحد ادامه داد: ايران با 
صدور كاالي به ارزش يك ميليارد و 247 ميليون 
دالر به اين كشور، جايگاه اول را در صدور كاال دارد.

مراكز توزيع شهري راهكار ساماندهي توزيع كاال در شهرها
الناز مياندوآبچي-  زهرا آقاجاني| 

 اعضاي هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني|
ح��دود چهار دهه اس��ت كه هاب هاي لجس��تيكي 
)مراكز لجستيكي( به عنوان زيرساخت هاي كليدي 
ش��بكه هاي لجس��تيك به منظور افزاي��ش كارايي 
ش��بكه ها، بهره گيري از صرفه هاي ناشي از مقياس 
نهفته در ادغام و تفكي��ك جريان هاي كااليي و ارايه 
خدمات پايه و خدمات ارزش افزوده لجس��تيكي به 
صورت يكپارچه، مورد استفاده قرار مي گيرند. گستره 
ارايه خدمات اين زيرساخت ها طيف متنوعي از سطوح 
جغرافيايي اعم از بين المللي، ملي، منطقه اي و محلي 
را در برمي گي��رد. مراك��ز توزيع ش��هري كه معموال 
در حاشيه شهرها مس��تقرند، يكي از انواع هاب هاي 
لجس��تيكي محسوب مي ش��وند كه بر ارايه خدمات 
دريافت و ارسال، ذخيره سازي، تفكيك و ادغام و ارايه 
انواع خدمات ارزش افزوده لجستيكي براي كاالهاي 
ورودي و خروج��ي مرتبط با مناطق ش��هري تمركز 
دارند. فعاليت چنين مراكزي عالوه بر افزايش كارايي 
شبكه توزيع كاال بواس��طه بهره گيري از صرفه هاي 
ناشي از مقياس و تجميع بهينه جريان هاي كااليي، 
منافع مهمي همچون كاهش ترافيك و آلودگي هواي 
شهرها به واسطه س��اماندهي و كاهش ميزان تردد 
وس��ايل نقليه باري در شهرها را دربر دارد.  ايجاد اين 

مراكز از دهه 1970 ميالدي به اين سو، در كشورهاي 
نظير آلمان، سويس، فرانسه، هلند، پرتقال، اسپانيا، 
سوئد، سويس، انگلستان و باالخره ژاپن مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. راه اندازي مراكز توزيع شهري در 
اروپا، در اغلب موارد به واسطه ابتكار و حمايت دولت ها 
صورت گرفته اس��ت. اما در ژاپن، ايجاد آن در نتيجه 
همكاري مشترك ش��ركت هاي حمل بار بوده است. 
گس��تره جغرافيايي خدمات رس��اني اين مراكز نيز، 
اغلب يا محدوده كلي شهر و حومه يا مناطق مركزي 

و هسته اي شهرها را در برمي گيرد.
بررس��ي ها حاكي از آن است كه ش��بكه توزيع اغلب 
كاالها در شهرهاي كشور، هم به لحاظ كارايي شبكه 
و هم به لحاظ اثرات فعاليت هاي لجستيكي بر جامعه 
شهري واجد مش��كالت و مسائلي اس��ت. به عنوان 
مثال، توزيع كاالهاي مصرفي پرگردش اغلب توسط 
شركت هاي پخش وابسته به توليدكنندگان صورت 
مي گيرد كه اين امر موجب مراجعات متعدد وسايل 
نقليه جهت تحويل كاالي ش��ركت هاي مختلف به 
فروشگاه ها و ايجاد مشكالت ترافيكي و آلودگي هوا 
مي گردد. در خصوص ديگر كاالهايي كه شبكه توزيع 
آنها اغلب س��نتي بوده و از انسجام برخوردار نيست، 
ذخيره سازي كاال در نقاط متعدد و پراكنده )و حتي 
گاه غيراستاندارد در س��طح شهرها(، به خصوص در 

ش��هرهاي بزرگ امري شايع اس��ت كه ناكارايي ها و 
آس��يب هاي خاص خود را به دنب��ال دارد. توجه به 
تجربيات جهاني موجود در زمينه ايجاد مراكز توزيع 
شهري در حاش��يه شهرها و منافع اقتصادي، زيست 
محيط��ي و اجتماع��ي ناش��ي از آن، مي تواند ايجاد 
چنين مراكزي در كشور را به عنوان راهكاري جهت 
ساماندهي توزيع كاال در شهرهاي كشور و به طور كلي 

نظام لجستيك در آنها مورد توجه قرار دهد.
مهم ترين دريافت كنندگان خدم��ات از اين مراكز، 
شركت ها و كسب وكارهاي كوچك و متوسط خواهند 
بود كه اغلب فاقد امكانات سخت افزاري و نرم افزاري 
لجستيكي كارآمد هس��تند. همچنين شركت هاي 
بزرگ نيز مي توانند در صورت نياز به افزايش كارايي 
شبكه لجس��تيك خود از اين مراكز استفاده نمايند. 
اگر چه شركت هاي بزرگ فعال در حوزه هايي چون 
كاالهاي مصرفي پرگردش، لوازم خانگي و غيره، اغلب 
از شبكه لجستيك اختصاصي برخوردار بوده و تنها در 
صورتي اقدام به به كارگيري اين مراكز خواهند نمود 

كه جذابيت اقتصادي الزم براي آنها برخوردار باشد.
در صورت شكل گيري شركت هاي لجستيكي طرف 
سوم و باالتر، اين شركت ها مي توانند از طريق استقرار 
امكانات خود در مراكز توزيع ش��هري، ارايه خدمات 
توزيع كاال در شهرها را به صورت يكپارچه و مديريت 

ش��ده و در قالب قراردادهاي برونسپاري لجستيكي 
براي كس��ب وكارهاي متقاضي  بر عهده بگيرند. اما با 
توجه به عدم شكل گيري اين ش��ركت ها در كشور، 
ش��ركت هاي پخش يا ديگر شركت  هاي حمل ونقل 
بار درون شهري مي توانند از طريق اين مراكز به ارايه 
خدمات توزي��ع كاال بپردازند. در اي��ن صورت، ارايه 
خدمات توسط ش��ركت هاي پخش وابسته، محدود 
ب��ه مجموعه اصلي اين ش��ركت ها نب��وده و به ديگر 

كسب وكارهاي نيازمند نيز اختصاص خواهد يافت.
در همين حال مراكز توزيع ش��هري مي توانند براي 
توزيع انواع كاالها اعم از كاالهاي مصرفي پرگردش 
نظير مواد غذاي��ي و آش��اميدني، كاالهاي مصرفي 
كسب وكارهاي شهري و... مورد استفاده قرار گيرند. 
همچنين اين مراكز مي توانند به صورت تخصصي در 
توزيع مواد و مصالح س��اختماني نيز فعاليت نمايند. 
با توجه به تن��وع كاركردهاي مراكز توزيع ش��هري 
در تجربيات جهاني و ب��ا در نظر گرفتن ويژگي هاي 
خاص شبكه هاي توزيع كاال در شهرهاي ايران، الزم 
است ابتدا مدل بومي سازي شده اي از اين مراكز و در 
انطباق با نيازهاي لجس��تيك شهري كشور طراحي 
گردد. ع��الوه بر اين، ضروري اس��ت پي��ش از اقدام 
ب��ه ايجاد چنين مراكزي در هر يك از ش��هرهاي مد 
نظر، ش��بكه هاي توزيع انواع كاالها و نيازمندي هاي 

لجس��تيكي آنه��ا به طور دقي��ق مطالعه ش��ده و از 
توجيه پذيري ايجاد آنها در شهرهاي مذكور اطمينان 
حاصل گردد. در هر صورت، اجراي پروژه هاي پايلوت 
شهرهاي منتخب كشور، پيش از آغاز به به كارگيري 

اين مراكز در ديگر شهرها ضروري است.
بايد افزود ايج��اد و بهره برداري از اين مراكز مي تواند 
از طريق حمايت هاي دولت )بخصوص در سال هاي 
ابتداي��ي فعالي��ت( و در قالب مدل هاي مش��اركت 
عمومي-خصوص��ي مد نظ��ر قرار گي��رد. در نهايت 
الزم است متولي مشخصي براي ايجاد اين مراكز در 
شهرهاي كشور تعيين شود. همچنين در تجربيات 
جهاني مراكز توزيع شهري عمدتا مربوط به شهرهاي 
بزرگ و اصلي هستند، اما شهرهاي كوچك تر نيز در 
صورت توجيه پذيري مي توانند از چنين مراكزي در 
سطوح محدودتر بهره گيرند.  در ادامه بايد گفت: در 
س��ند آمايش مراكز لجستيك كش��ور )وزارت راه و 
شهرسازي، 1398(، تعداد 58 پهنه در سطح كشور 
براي ايجاد اين مراكز پيش بيني شده است. در صورت 
احداث مراكز لجستيك در حاشيه هر يك از شهرهاي 
مشخص ش��ده و مراكز توزيع ش��هري مي توانند به 
عنوان بخش��ي از مراكز مذكور به فعاليت بپردازند يا 
در غير اينصورت به عنوان نقاط ارتباط دهنده مراكز 

لجستيك با مناطق شهري عمل كنند.

تحليل



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

كميسيون تلفيق مجلس اختصاص 60  ليتر بنزين نوروزي را تصويب كرد

تولد سهميه نوروزي بنزين
گروه انرژي|

هفته هاست كه رسانه ها هر فرصتي را مغتنم مي شمارند 
تا پيگير مساله اختصاص س��هميه بنزين نوروزي از وزير 
نفت و ساير اشخاص و س��ازمان هاي تصميم گير باشند. 
پاس��خ هاي بيژن زنگنه، وزير نفت از همان ابتدا با عباراتي 
مثل »ديده نشدن اين سهميه در اليحه بودجه« مزين بود 
كه بيانگر تمايل نداشتن او و وزارتخانه متبوعش به چنين 
سهميه اي بود، هر چند او اخيرأ با اتخاذ موضعي بي طرفانه 
و خنثي در اين باره، خبرنگاران را به صبوري تا زمان اتخاذ 
تصميم در دولت دعوت مي كرد. در جانب ديگر، علي اصغر 
مونسان، وزير ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و 
نمايندگاني از مجلس دهم قرار داشتند كه به فراخور حوزه 
مسووليت هايش��ان موافق تخصيص اين سهميه بودند. 
مونسان معتقد است كه با اختصاص اين سهميه، سفرهاي 
نوروزي و بازديد از مناطق گردش��گري تقويت مي شود و 
چندين برابر هزينه صرف شده براي بنزين نوروزي از طريق 
بخش گردش��گري به دولت باز خواهد گشت. نمايندگان 
مجلس هم از همان روزهاي نخستين سهميه بندي و سه 
برابر ش��دن قيمت بنزين در آبان ماه، تالش هايي را براي 
تعديل طرح اجرا شده كه هزينه هاي اجتماعي زيادي به 
همراه داشت انجام دهند كه يكي از اين تالش ها اختصاص 
سهميه نوروزي به خودروها بود. سرانجام ديروز مصوبه اي در 
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد 
كه بر اساس آن مقرر شد 60 ليتر بنزين به هر خودرو جداي 
از سهميه ماهانه و به منظور انجام سفر در نوروز داده شود. 
بدين ترتيب اين مصوبه در حال طي مسير ابالغ به دولت و 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي است.
ديروز علي اصغر يوسف نژاد، نايب رييس كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه به ايسنا گفت كه بر اساس مصوبه ديروز صبح 
اين كميسيون مقرر شد براي تعطيالت نوروزي 60 ليتر 
بنزين به سهميه كارت هاي سوخت اضافه شود. به گفته 
او كارگروه كميس��يون تلفيق روز سه ش��نبه براي اعمال 
اصالحاتي در بودجه سال ۱۳۹۹ تشكيل جلسه داده بود 
و كميسيون تلفيق در جلسه ديروز اين اصالحات را مورد 

بررسي و تصويب قرار داد.
به دنبال اجرايي ش��دن طرح سهميه بندي بنزين و رشد 
200 درصدي قيمت آن در آبان ماه امس��ال كه به تصميم 
سران سه قوه انجام شد، اعتراضات خياباني گسترده اي در 
بسياري از شهرهاي ايران صورت گرفت و برخي از معترضان 
عصباني از اين تصميم به اموال عمومي خسارت وارد كردند. 

در اين اعتراضات تعداد از هم ميهنانمان هم كشته شدند 
كه البته هنوز آماري رسمي از تعداد آنان اعالم نشده است. 
نمايندگان مجلس كه نسبت به كنار گذاشته شدن مجلس 
شوراي اس��المي از تصميم گيري در اين باره نيز ناراضي 
بودند، از همان روزهاي نخست تالش كردند طرح بنزيني 
اجرا ش��ده را تعديل كنند و بدين منظور طرح هايي براي 
تك نرخي كردن و كاهش قيمت بنزين را مورد بررسي قرار 
دادند. اين تالش ها به جايي نرسيد.از طرف ديگر، بخشي 
از تعهد دولت براي بازتوزيع س��ود حاصل از اجراي طرح 
سهميه بندي بنزين در ميان 60 ميليون ايراني كه به گفته 
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه حدود ۳۱ 
ميليارد تومان در سال برآورد مي شود، تا به امروز به طور كامل 
اجرايي نشده است. پاسخ گويي دولت به مجلس نيز در اين 
رابطه ضعيف بوده و تا اواخر بهمن ماه دولت هيچ گزارشي از 
درآمد حاصل از سهميه بندي بنزين به مجلس ارايه نكرد. 

پيش از اين چندتن از نمايندگان كميسيون انرژي مجلس، 
در گفت وگو با »تعادل« از پيگيري تخصيص بنزين نوروزي 
توسط مجلس خبر داده بودند. در اين خصوص، معصومه 
آقاپور عليشاهي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز به 
»تعادل« گفته بود كه دولت هيچ گزارشي از درآمد حاصل 
از سهميه بندي بنزين به مجلس ارايه نكرده است و مجلسيان 

از جزييات اجراي اين طرح بي خبر هستند.

 تالش  مجلس  براي  مشاركت 
در تصميم گيري  بنزيني

با نزديك شدن به نوروز سال ۹۹، رسانه ها بحث اختصاص 
س��هميه نوروزي بنزين را پيش كش��يدند و نمايندگان 
مجلس نيز پي آن را گرفتند. 28 بهمن ماه، نصراهلل پژمان فر 
نماينده مردم مشهد در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 
به طرح تخصيص س��هميه نوروزي اظه��ار كرد: موضوع 

سهميه بنزين نوروزي پيش از اقدام دولت، توسط مجلس 
در كميسيون تلفيق مطرح شد، با توجه به فشار اقتصادي 
ناشي از افزايش قيمت بنزين، سه سهميه فوق العاده در نظر 
گرفته شد، بخش اول مربوط به سهميه عيد نوروز، بخش 
ديگر مربوط به سهميه تابستان و بخش ديگري به صورت 
شناور است تا طي 6 ماه دوم سال به مردم ارايه شود. البته 
سرنوشت طرح سه مرحله اي بيان شده از سوي پژمان فر 

هنوز مشخص نيست.
او با اشاره به ميزان سهميه در نظر گرفته شده در كميسيون 
تلفيق عنوان كرد: در خصوص رقم بنزين تخصيص يافته، 
جمع بندي كامل صورت نگرفت، اما كميس��يون تلفيق 

به دنبال ارايه 60 ليتر بنزين نوروزي به مردم است.
در همين راستا، معصومه آقاپور عليشاهي، عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي نيز به »تعادل« گفته بود 
كه اين پيشنهاد براي رفاه حال مردم در ايام عيد و همچنين 

ايجاد رونق در حوزه گردشگري داده شده است و هر گونه 
هزينه اي هم كه دولت براي ارايه س��هميه بنزين نوروزي 
متقبل ش��ود، مطمئنا در گردش مالي و توس��عه بخش 

گردشگري چند برابر جبران خواهد شد.
پژمان فر گفته بود كه وزارت نفت با اين پيشنهاد به دليل بار 
مالي اين طرح و عدم توانايي دولت، با اين موضوع مخالفت 
كرده اس��ت. اين مخالفت در لحن بيژن زنگنه، وزير نفت، 
زماني كه رسانه ها درباره سهميه نوروزي از او سوال مي كردند 
نيز طي دو ماه گذش��ته هوي��دا بود. او ابتدا ديده نش��دن 
هزينه هاي اين طرح در اليحه بودجه ۹۹ را دليل بر ضعيف 
بودن احتمال اختصاص چنين سهميه اي عنوان كرد. اما با 
پيگيري هاي »تعادل« از نمايندگان مجلس مشخص شد 
كه چنين الزامي وجود ندارد. اوايل بهمن ماه احمد صفري، 
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي به »تعادل« 
گفت كه سهميه سفر نوروزي بنزين نيازي به درج در اليحه 
بودجه ندارد و دولت مي تواند به صورت مستقل و صرفا با 
يك ابالغيه نسبت به اجراي آن اقدام كند. سنت سال هاي 
گذشته تخصيص اين سهميه نيز مويد سخنان صفري است.

بعدها علي اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري نيز نسبت به اختصاص اين سهميه 
اب��راز تمايل كرد و متعاقبا لح��ن زنگنه هم معتدل تر 
ش��د و صرفا به اين نكته بس��نده كرد كه او نيز منتظر 
است تا تصميمات در خصوص سهميه بنزين نوروزي 
اتخاذ و به وزارت نفت ابالغ ش��ود. اتفاقي كه ديروز در 
كميسون تلفيق مجلس شوراي اسالمي افتاد.بر اساس 
آخرين اخبار رسيده در روز گذشته، مصوبه كميسيون 
تلفيق در حال پيمودن راه ابالغ به شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي بود. ديروز فاطمه كاهي، سخنگوي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ضمن اينكه گفت 
هنوز ابالغيه اي به دست اين شركت نرسيده، اعالم كرد 
كه هر زمان كه اين ابالغيه صادر ش��ود، شركت ملي 

پخش فرآورده هاي نفتي آن را اجرا خواهد كرد.
به گزارش تس��نيم، او افزود كه از نظر فني مش��كلي براي 
اختصاص سهميه بنزين سفر به مالكان خودرو ها وجود ندارد 
و هر زمان كه دولت در اين زمينه تصميم بگيرد اين سهميه 
در كارت سوخت مالكان خودرو اعمال خواهد شد. بر اساس 
گزارش ها ديشب قرار بود كه تصميم نهايي در اين خصوص 
گرفته شود. با توجه به تصويب در مجلس شوراي اسالمي، 
احتمال مي رود كه دولت اين مصوبه را تصويب و به شركت 

ملي پخش فرآورده هاي نفتي ابالغ كند.

تهديد ترامپ براي تحريم هاي نفتي بيشتر عليه ونزوئال
رييس جمهور امريكا هشدار داد كه واشنگتن در تدارك 
وضع تحريم هاي بيشتر عليه بخش نفت ونزوئال است.

به گ��زارش ايس��نا، دونالد ترامپ در ي��ك كنفرانس 
مطبوعاتي در دهلي نو در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
آيا واش��نگتن تحريم هاي بيش��تري عليه ونزوئال يا 
ش��ركت هاي هندي كه نفت ونزوئال را از شركت هاي 
ثالث خريداري مي كنند، وضع خواهد كرد اظهار كرد: 
در آينده نه چندان دوري تحريم هاي بيشتري را خواهيد 
ديد. وي بدون اشاره به جزييات گفت: تحريم هاي بسيار 

شديدي وجود خواهند داشت.
امريكا هفته گذشته شركت »بازرگاني روس نفت« را 
كه واسطه مهمي براي فروش نفت ونزوئال بود، هدف 
تحريم قرار داد.هند و چين خريداران مهم نفت ونزوئال 

هستند. هند حدود ۳۴2 هزار بشكه در روز نفت ونزوئال 
را در س��ال 20۱۹ خريداري كرد. ش��ركت ريالينس 
اينداستريز كه اپراتور بزرگ ترين مجتمع پااليشگاهي 
جهان است و شركت نايارا انرژي كه روس نفت در آن 
سهم دارد، تنها خريداران هندي نفت ونزوئال هستند. 
اين دو ش��ركت نفت ونزوئال را از روس نفت خريداري 

كرده اند.
اليوت آبرامز، نماينده ويژه امور ونزوئال در وزارت خارجه 
امريكا دوشنبه هفته جاري به رويترز گفت: تحريم هاي 
جديد امريكا عليه بخش نفت ونزوئال در مجازات افراد 
و شركت هايي كه از آنها تخطي مي كنند به شدت عمل 
خواهند كرد.ترامپ اعالم كرد ونزوئال تا ۱۵ سال پيش 
كشور ثروتمند و تا 20 سال پيش بسيار ثروتمند بود 

اما اكنون كه نگاه مي كنيد آنها آب ندارند، مواد غذايي 
اساسي ندارند، دارو ندارند. ما به دقت اوضاع ونزوئال را 

زير نظر داريم.
برخي اس��ناد تجاري نش��ان مي دهند چهار محموله 
حامل 6.۷ ميليون بشكه نفت ونزوئال كه براي بارگيري 
در فوريه براي شركت »روس نفت تردينگ« اختصاص 
پيدا كرده بود، به يك شركت نفتي روس ديگر اختصاص 
پيدا كرده است. بر اس��اس گزارش رويترز، واحدهاي 
شركت روس نفت نفت ونزوئال را به عنوان بازپرداخت 
ميلياردها دالر وامي كه روس��يه در سال هاي اخير به 
كاراكاس داده است، دريافت مي كنند. همچنين نفت 
خام ونزوئال را با سوخت كه اين كشور به شدت به آن نياز 

دارد، تهاتر مي كنند.
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گازرساني پايدار است
قطعي نداريم

ايرنا| مدير ديس��پچينگ ش��ركت ملي گاز ايران 
ضمن تاكيد بر اينكه تاكنون هي��چ حادثه اي براي 
شبكه انتقال گاز به دليل سيل اخير گزارش نشده، 
گفت: گازرساني به نيروگاه ها و صنايع نيز پايدار است.

مهدي جمشيدي دانا، وقوع سيل در برخي مناطق 
كش��ور به دنبال بارندگي هاي گسترده را يادآور شد 
و افزود: اكنون شبكه انتقال گاز مشكل خاصي ندارد 
و گازرساني در حال انجام است و فشار شبكه گاز هم 
مطلوب گزارش شده و در شرايط مناسبي قرار دارد.

مدير ديس��پچينگ ش��ركت ملي گاز ايران ميزان 
گازرس��اني به نيروگاه ها را ۱2۵ ميليون مترمكعب 
در روز اعالم كرد و گفت: جريان گاز به تمامي صنايع 
كشور نيز برقرار است. مصرف گاز بخش خانگي نيز به 

۴60 ميليون متر مكعب در روز رسيده است.

بازار نفت
نشانه اي از افزايش قيمت ندارد

مي�زان| س��خنگوي اتحادي��ه صادركنن��دگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي تثبيت قيمت 
نفت خ��ام روي ۵۳ دالر را مهم تري��ن هدف اوپك 
در جلسه آينده دانست. حميد حسيني سخنگوي 
اتحادي��ه صادركنندگان فرآورده ه��اي نفت، گاز و 
پتروشيمي با اشاره به جلسه آتي اوپك اظهار كرد: با 
توجه به بحث كرونا و اثر گذاري اين بيماري بر بازار هاي 
جهاني، كشور هاي نفتي اوپك و غير اوپك به دنبال 
جلوگيري از سقوط قيمت نفت است، اما شواهد نشان 
از عدم موافقت روسيه براي كاهش توليد است كه اين 
موضوع مي تواند سير كاهش قيمت نفت را ادامه دهد.

حسيني تصريح كرد: با وجود اعالم آمادگي كويت، 
امارات و عربس��تان براي كاهش توليد نفت به دليل 
عدم همراهي كش��ور هاي غير عضو مانند امريكا و 
روس��يه عمال كارايي اوپك كاهش يافته اس��ت. به 
گفته وي؛ افزايش س��هم توليد غير اوپكي ها مانند 
روسيه، امريكا و برزيل نشان از عدم توانايي اوپك براي 
مديريت بازار نفتي است و تنها اقدام مهم اين سازمان 
حفظ كف قيمت نفت در بازار بوده و در نشست آينده 
اوپك بيشتر به دنبال نگهداري كف قيمت به وسيله 

كاهش توليد است.

رشد توليد نفت شيل امريكا 
در ۲۰۲۰ كند مي شود

ايلنا | مديرعامل ش��ركت شلمبرژه اعالم كرد كه 
رشد توليد نفت شيل امريكا در سال جاري ميالدي 
كند خواهد شد.اوليويه لوپوش، مديرعامل شركت 
خدمات حفاري شلمبرژه، اعالم كرد كه رشد توليد 
نفت شيل امريكا در دو سال آينده به شدت كند خواهد 
شد.وي پيش بيني كرد رشد توليد نفت شيل امريكا 
در سال 2020 ميالدي كمتر از ۷00 هزار بشكه در 
روز و در سال 202۱ ميالدي تنها 200 هزار بشكه در 
روز خواهد بود.اين در حالي است كه توليد نفت شيل 
امريكا در س��ال 20۱۹ ميالدي حدود يك ميليون 

بشكه در روز افزايش يافته بود.

دورنماي تقاضاي نفت به كمترين 
رقم يك دهه گذشته رسيد

تسنيم| آژانس بين المللي انرژي در بحبوحه 
ش��يوع ويروس كرونا اع��الم كرد: م��ا مطمئنًا 
پايين ترين رش��د تقاضاي نفت را طي ده س��ال 
گذشته خواهيم داشت. فاتح بيرول، رييس آژانس 
بين المللي انرژي گفت دورنماي اين آژانس براي 
رشد تقاضاي نفت جهان به پايين ترين حد طي 
يك دهه گذشته رسيده اس��ت. وي اضافه كرد 
به خاطر تأثير ش��يوع ويروس كرونا، اين دورنما 
بيش از اين هم كاهش خواه��د يافت.بيرول در 
يك كنفران��س انرژي در لندن گفت: ما مطمئنًا 
پايين ترين رش��د تقاضاي نفت را طي ده س��ال 
گذش��ته خواهيم داشت و ش��ايد مجبور شويم 
اين پيش بين��ي را پايين تر ه��م بياوريم.آژانس 
بين المللي انرژي در بحبوحه شيوع ويروس كرونا 
اعالم كرد انتظار مي رود تقاضاي نفت ۴۳۵ هزار 
بشكه در روز در سه ماهه اول سال ميالدي جاري 
كاهش يابد كه اولين كاهش فصلي از پايان بحران 
مالي اس��ت.اين آژانس پيش بيني خود از رشد 
تقاضاي جهان را براي كل سال 2020، ۳6۵ هزار 
بش��كه در روز پايين آورده و 82۵ هزار بشكه در 

روز اعالم كرده است.

ضرر سنگين
۱۴ شركت نفتي عربستان

ايسنا | سازمان بازار سرمايه عربستان سعودي به 
شركت هايي كه در بازار سهام اين كشور معروف 
به تداول حضور دارند، تا پايان مارس مهلت داد 
صورت هاي مالي سال 20۱۹ خود را اعالم كنند.

رس��انه هاي داخلي عربس��تان س��عودي اخيرا 
گزارش كرده اند كه ش��ركت آرامكوي سعودي 
هنوز صورت هاي مالي خود را اعالم نكرده است. از 
سوي ديگر تحليلگران مي گويند اكثر شركت هاي 
انرژي سعودي ضررهاي س��نگيني را متحمل 
شده اند.پايگاه خبري عربيا 2۱ به تازگي گزارش 
كرده كه ۱۴ شركت سعودي در طول سال 20۱۹ 
ميلياردها ريال ضرر كردند و شركت پتروشيمي 
دولت س��ابيك ۵.6۳0 ميليارد ريال س��عودي 
معادل ۱.۵ ميليارد دالر ضرر كرده چرا كه فروش 
اين شركت ۷۳.8۴ درصد كاهش پيدا كرده است.

بر اس��اس گزارش ميدل ايست مانيتور، يوسف 
البنيان، مديرعامل س��ابيك اظهار كرده كه اين 
شركت در سه ماهه پاياني سال 20۱۹ به ميزان 
۷20 ميليون ريال سعودي معادل ۱۹۱.۹ ميليون 
دالر ضرر كرده كه نخس��تين ضرر سه ماهه در 

بيش از ۱0 سال گذشته بوده است.

مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران عنوان كرد مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد كرد

توليد 6۲ ميليارد مترمكعب گاز طي ۱۱ ماهنرخ برق مصرفي استخراج رمز ارز كاهش يابد
مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد كرد كاهش نرخ برق مصرفي واحدهاي 
اس��تخراج رمزارز در كنار اخذ ماليات از اين فعاليت در اليحه بودجه سال 

آينده ديده شود.
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي، طبق محاسبات 
انجام شده در ابتداي سال 2020 كسب و كارهاي فعال در زمينه استخراج 
رمزارز در دنيا مجموعًا درآمد ساالنه اي در حدود ۵ ميليارد و 220 ميليون 
يورو كسب كرده اند. ظرفيت توليد برق باالستفاده ايران در ۹ ماه از سال به 20 
هزار مگاوات مي رسد و استفاده درست از ظرفيت شبكه برق ايران مي تواند 
درآمدي يك ميليارد يورويي فراهم آورد. پيشرفت سريع فناوري استخراج، 
سودآوري تجهيزات قديمي را روز به روز كاهش مي دهد و از طرف ديگر رقابت 

در كسب سهم بيشتر از بازار مي تواند موجب كاهش سود بازيگران شود.
در مصوبه مورخ مردادماه سال جاري هيات وزيران درباره رمزارزها، قيمت برق 
بدون مالحظات فصلي و به حدي باال تعيين شده است كه فعاالن را به استفاده 
غيرقانوني از ظرفيت برق )شامل سرقت برق تا سوءاستفاده از امضاهاي طاليي 
براي دريافت برق ارزان تر( ترغيب مي كند. از سوي ديگر به خاطر عدم تعيين 
يك نرخ مشخص، محاسبه درآمد و هزينه براي مشاركت فعاالن در اين بازار 
دشوار است. مصوبه هيات وزيران همچنين معافيت مالياتي براي صادرات 
رمزارز قائل شده است. در صورتي كه رمزارزها در لحظه توليد و استخراج حكم 
ارز خارجي را دارند. اما در نبود نظارت دقيق مالياتي، نمي توان از صادرات يا 
عرضه داخلي رمزارز به متقاضيان )شامل افراد نيازمند به انتقال وجه خرد به 

خارج كشور و واردكنندگان( اطمينان حاصل كرد.
پيشنهاد مي شود متن ذيل به عنوان يك بند درآمدي به تبصره »8« مصوبه 

كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ۱۳۹۹ افزوده شود: متن الحاقي- وزارت 
نيرو مكلف است براي دارندگان پروانه استخراج رمزارز از وزارت صنعت و 
معدن و تجارت كه ش��اخص كارآمدي انرژي تجهيزات آنها در شش ماهه 
اول سال كمتر از ۱00 ژول بر تراهش و در شش ماهه دوم سال كمتر از ۷0 
ژول بر تراهش باشد، خدمات برق مطمئن فراهم كند. قيمت برق مصرفي 
براي استخراج رمزارز در ماه هاي غيراوج مصرف و براي تجهيزات با شاخص 
كارآمدي تعيين شده در سقف ۴ هزار ريال بر كيلووات ساعت تعيين مي شود.

وزارت نيرو مي تواند در ماه هاي اوج مصرف برق و حداكثر به مدت سه ماه 
از س��ال از تأمين برق براي واحدهاي صنعت اس��تخراج رمزارز خودداري 
كند. همچنين شركت گاز مكلف است گاز مورد نياز جهت خودتوليد برق 
واحدهاي توليدي صنعت استخراج رمزارز كه تجهيزات مورد استفاده آنها 
با شاخص كارآمدي تعيين شده منطبق است را با تعرفه گاز صنعتي تأمين 
كند. با توجه به ماهيت كاالي توليدي، به رمزارز حاصل از استخراج، تمامي 
معافيت هاي مالياتي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳8۷ و اصالحات 
و الحاقات بعدي آن و تمامي معافيت هاي قانون ماليات هاي مس��تقيم و 

اصالحات و الحاقات بعدي آن تعلق نمي گيرد.
واحدهاي اس��تخراج رمزارز مكلفند در چارچ��وب آيين نامه تبصره 
»2« ماده )۱6۹( قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳66/۱2/۴ و 
اصالحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال ۱۳۹۹ از پايانه فروشگاهي 
و سامانه موديان استفاده كنند. درآمد مالياتي حاصله به صورت جمعي 
خرجي و به طور مساوي به تك روستاها و تكميل مجتمع هاي آبرساني 

اولويت دار روستايي تخصيص داده مي شود.

مديرعامل ش��ركت نفت مناطق مركزي ايران، از توليد 62 ميليارد و 6۵8 
ميليون مترمكعب گاز در اين شركت در ۱۱ ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رامين حاتمي در جلسه پيش بيني بهره دهي 
چاه هاي اين شركت براي نيمه اول سال ۹۹ در رابطه با جزييات توليد نفت 
و گاز از سه شركت تابع شركت نفت مناطق مركزي ايران، اظهار داشت: در 
۱۱ ماه امسال، بالغ بر ۴۷ ميليارد و ۱6۹ ميليون مترمكعب گاز و 2 ميليون 
و ۳۷ هزار بشكه نفت در شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي توليد 

شده است.
وي افزود: در اين مدت در شركت بهره برداري نفت و گاز شرق ۱۳ ميليارد و 
800 ميليون متر مكعب گاز توليد شده و در شركت بهره برداري نفت و گاز 
غرب نيز، در اين مدت معادل يك ميليارد و 6۹0 ميليون مترمكعب گاز و ۳۳ 

ميليون بشكه نفت توليد شده است.
حاتمي همچنين درباره برخي از طرح هاي در دست اجراي شركت نفت 
مناطق مركزي ايران گفت: افزايش توليد »ميدان آغار« به ميزان 20 ميليون 
متر مكعب در روز از برنامه هاي آينده شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس 
جنوبي اس��ت. در اين طرح توسعه بخش باالدست و پايين دست ميدان و 
افزايش ظرفيت ميدان از 22 ميليون مترمكعب به ۴2 ميليون مترمكعب 
در روز هدف گذاري ش��ده كه شامل حفاري چاه هاي جديد، توسعه مركز 
تفكيك ميدان آغار، احداث خط لوله انتقال و توسعه پااليشگاه فراشبند است.
وي ادامه داد: همچنين براي تثبيت توليد گاز در شركت نفت و گاز زاگرس 
جنوبي، طرح بازآرايي ايستگاه تقويت فشار نار و احداث ايستگاه هاي تقويت 

فشار كنگان، وراوي، هما و سرخون برنامه ريزي شده است.

 تحقق برنامه توليد تكليفي نفت و گاز در ۱۱ ماه امسال
مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران از تزريق يك ميليارد و 
۴۴۹ ميليون مترمكعب گاز به مخزن شوريجه اشاره كرد و گفت: در 
هشت ماه اول امسال يك ميليارد و ۴۴۹ ميليون مترمكعب گاز تزريق 
ش��ده و ميزان بازتوليد براي فصل س��رد تاكنون يك ميليارد و ۳0۳ 

ميليون مترمكعب بوده است.
حاتمي از انجام يك��ي از بزرگ ترين و پيچيده ترين طرح برداش��ت 
داده هاي لرزه نگاري دوبعدي و سه بعدي صنعت نفت در شركت نفت 
مناطق مركزي ايران روي ميدان هاي تنگ بيجار، دالوران، باباگير و 
بانكول در استان ايالم خبر داد و تصريح كرد: طرح برداشت داده هاي 
لرزه نگاري ميدان هاي يادشده به وسعت يك هزار و ۵60 كيلومتر مربع 
در بخش سه بعدي و بيش از 800 كيلومتر در بخش دوبعدي در دست 
اقدام است.حاتمي تصريح كرد: در حال حاضر در اين پروژه، حدود ۵۵0 
نفر مش��غول به كار هستند كه با پردازش و تفسير هم زمان اطالعات 
لرزه نگاري برداشت ش��ده، برنامه ريزي توسعه آتي و تعيين موقعيت 

چاه هاي توسعه اي روي اين ميدان ها ميسر مي شود.
تعداد ميدان هاي تحت پوشش شركت نفت مناطق مركزي ايران در آغاز 
فعاليت در س��ال ۱۳۷8 ش��امل ۵ ميدان نفتي و ۹ ميدان گازي بوده كه 
هم اكنون، ۱2 ميدان گازي و ۱۳ ميدان نفتي توسعه يافته در اختيار دارد و دو 
ميدان نفتي و دو ميدان گازي نيز در حال توسعه است. در مجموع مسووليت 
توس��عه، توليد، فرآورش و انتقال نفت و گاز بالغ بر 8۴ ميدان گازي و نفتي 

شناخته شده در بخش اعظمي از مناطق خشكي كشور را به عهده دارد.

كيفيت بنزين عرضه شده مطلوب نيست
پ��س از اج��راي سياس��ت 
سهميه بندي بنزين و افزايش 
قيمت آن در آبان ماه، مس��ائل 
مختلفي از جمل��ه اعتراضاتي 
نس��بت به كيفيت س��وخت 
ش��كل گرفت��ه و اين مس��اله 
موجب افزاي��ش نارضايتي ها 
ميان مردم شده است. كيفيت و 
استانداردهاي سوخت، توسط 
پژوهشگاه صنعت نفت مورد بررسي قرار گرفته و از سوي 

ش��ركت پخش و پااليش در اختيار جايگاه��داران قرار 
مي گيرد. پژوهشگاه صنعت نفت نيز استاندارد و كيفيت 
بنزين عرضه شده را تاييد مي كند. گرچه شخصا معياري 
براي سنجش كيفيت بنزين در اختيار ندارم اما براساس 
تجربه فعاليت در اين ح��وزه معتقدم كه كيفيت بنزين 
عرضه شده چندان مطلوب نيس��ت. در واقع بنزيني كه 
در اختيار م��ا براي عرضه قرار مي گيرد، ميزان تبخيرش 
باالست و گاز موجود در بنزين بيش از اندازه به نظر مي رسد. 
البته كيفيت بنزين سال هاست كه مطلوب نيست اما آنچه 
كه در حال حاضر وجود دارد، اين است كه سوخت عرضه 

شده از كيفيت خوبي برخوردار نيست. در اين فصل ميزان 
تبخير بنزين نبايد به اين ميزان باشد كه اين مساله مي تواند 

نشان دهنده تغييراتي در كيفيت بنزين باشد. 
بعضا شنيده مي شود كه در مخازن هوا تزريق مي شود و 
اين موضوع موجب شده كه پس از سوختگيري، بنزين 
كمتري از آنچه زده شده در باك جمع شود و سعي دارند 
چنين مساله اي را به عملكرد جايگاه داران نسبت دهند. 
در حالي كه اصال چنين نيست و چنين نگاهي كامال 
غيراصولي است. در واقع آنچه كه هنگام باز كردن باك 
از آن بيرون مي زند هوا نيست بلكه گاز موجود در بنزين 

است و همين افزايش گاز بنزين موجب شده كه تصور 
شود در مخازن هوا تزريق مي شود.

پس از اجراي سياست سهميه بندي بنزين، اعتراضات 
مردمي نسبت به كيفيت س��وخت به مراتب افزايش 
يافت��ه و عمدتا در تمام جايگاه ها با اعتراضات مختلف 
مردم مواجه هستيم. همانطور كه گفتم اين اعتراضات 
را قبول داريم زيرا براساس تجربه ما نيز كيفيت بنزين 
كاهش پيدا كرده اما جايگاه داران در اين مساله مقصر 
نبوده و تنها مسووليت عرضه بنزين تحويلي از شركت 

پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي را برعهده دارند. 

همين مساله موجب افزايش صف هاي بنزين و افزايش 
مدت زمان سوختگيري در جايگاه ها شده است، زيرا 
برخي افراد هنگام س��وختگيري، بنزين مش��خصي 
مي زنند اما احساس مي كنند همان ميزان به كمتر از 
قبل رسيده و اين موجب اعتراض آنها به جايگاه داران 
مي شود. معتقدم سياست سهميه بندي سوخت روشي 
نادرست و منسوخ شده است و بازگشت دوباره به اين 
سياس��ت اش��تباهي بود كه نبايد صورت مي گرفت، 
حاال هم تبعات و حواش��ي آن بيش از هر چيز متوجه 

جايگاهداران است.

ناصر رييسي فرد
رييس كانون جايگاه داران

يادداشت
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در آخرين جلسه مجمع عمومي »اف اي تي اف« چه گذشت؟

هويت پول ديجيتالي، دستور كار مهم مبارزه با پولشويي 
اجالس هفته گذش��ته مجمع عمومي »اف اي تي اف« در 
حالي به كار خود پايان داد كه اقدامات چند كشور از جمله 
ايران يك��ي از موضوع هاي مهم آن بود. در اين نشس��ت، 
 )Palermo( كشورمان به دليل تصويب نكردن قانون پالرمو
و كنوانس��يون مقابله با تامين مالي تروريست )CFT( به 
فهرست سياه بازگردانده ش��د. در همين رابطه هم دولت 
ايران ديروز بيانيه اي صادر كرد كه آن را در صفحه 3 بخوانيد. 
تارنماي گروه ويژه اقدام مالي با نام اختصاري »اف اي تي اف« 
گزارش اجالس مجمع عمومي اين نهاد را منتشر كرده كه 
از چهارشنبه تا جمعه گذشته )3۰ بهمن تا دوم اسفندماه( 
در مقر اين سازمان در پاريس تشكيل و در آن تصميم هايي 
درباره اقدامات برخي كش��ورها از جمله ايران گرفته شد. 
به گزارش ايرنا، در اين اجالس كه »شيانگمين ليو« رييس 
اين سازمان از چين متولي آن بود، بيش از ۸۰۰ نماينده از 
۲۰۵ كشور و حوزه قضايي كه يك شبكه جهاني را تشكيل 
مي دهند همراه با سازمان هاي بين المللي شركت داشتند و به 
بحث و تبادل نظر درباره موضوع هاي تعيين شده پرداختند. 
از جمله اولويت هاي استراتژيك در اين اجالس، شناخت و 
شيوه كاربرد هويت ديجيتال با هدف محدود كردن پولشويي 
و خطرات تامين مالي تروريس��م در دارايي هاي مجازي، 
ارزيابي متقابل از اقدامات جمهوري ك��ره و امارات عربي 
متحده، گزارش پيگيري براي ارزيابي متقابل اقدامات امريكا 
و كشورهايي بود كه مشمول نظارت تشديد شده هستند. 
براساس اين گزارش، كشورهايي كه مشمول نظارت بيشتر 
هستند، فعاالنه به دنبال رفع نواقص و كمبودهاي استراتژيك 
خود در زمينه برخورد با پولشويي، تامين مالي تروريسم و 
تامين مالي گسترش سالح هاي هسته اي هستند. در واقع 
وقتي »اف اي تي اف« كشوري را مشمول نظارت بيشتر قرار 
مي دهد به اين معناست كه آن كشور متعهد شده هرچه 
سريع تر نواقص استراتژيك شناسايي شده را در مهلت زماني 
توافق ش��ده حل وفصل كند و بر اين اساس تحت نظارت 

بيشتر قرار دارد.

    بررسي اقدامات پاكستان
در ادام��ه اين گ��زارش آمده اس��ت: پاكس��تان از جمله 
كش��ورهايي اس��ت كه باي��د اقدام هايي ب��راي برطرف 
ك��ردن نواقص و كاس��تي هايش در مبارزه با پولش��ويي، 
تامين مال��ي تروريس��م و تامين مالي جراي��م اقتصادي 
انجام م��ي داد. زيرا از س��رزمين هاي پرخطر محس��وب 
 ش��ده كه مش��مول فراخوان براي اقدام مقتضي هستند.

در واقع مناطق پرخطر، كشورهايي محسوب مي شوند كه در 
زمينه برخورد با پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي 
گسترش سالح هاي هسته اي، نواقص و كاستي هاي عمده 
استراتژيك دارند. در مورد كشورهايي كه پرخطر تشخيص 
داده مي ش��وند، »اف اي تي اف« به همه اعضايش فراخوان 
مي دهد و همه آنها را موظف مي كند تا تالش مقتضي در 
اين موارد خاص به عمل آورند. در حادترين موارد، از كشورها 
خواسته مي شود با اجراي برخي اقدامات متقابل، سيستم 
مالي بين المللي را از گزند پولشويي، تامين مالي تروريسم و 
 تامين مالي گسترش سالح هاي هسته اي محافظت كنند.

براساس تاكيدات »اف اي تي اف«، پولشويي، تامين مالي 
تروريس��م و تامين مالي اشاعه سالح هاي كشتار جمعي، 
خطرهايي است كه از سوي كش��ورها متوجه نظام مالي 
بين المللي است. پاكستان در ژوئن )خرداد-تير( ۲۰۱۸ در 
سطوح عالي سياسي خود تعهد داد كه با »اف اي تي اف« 
و APG )گروه آسيا و اقيانوس آرام در زمينه پولشويي( در 
زمينه تقويت رژيم مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم 
همكاري كرده و نواقص استراتژيك خود را در زمينه مبارزه 
با تامين مالي تروريس��م برطرف كند. از آن زمان تاكنون، 
پاكستان در بخش هايي از برنامه اقدام خود به پيشرفت هايي 
رسيده كه شامل نظارت بر مبناي خطر و پيگيري همكاري 
داخلي و بين المللي براي شناساسي افرادي است كه پول نقد 
با خود حمل مي كنند. اين كشور همچنين بايد به فعاليت 
خود در برنامه اقدام در زمينه برطرف كردن كاس��تي هاي 
اس��تراتژيكي خود ادامه ده��د. در اين گ��زارش از جمله 
زمينه هايي كه استمرار فعاليت در آنها براي پاكستان الزامي 
شده و اين كشور بايد آنها را براي اين »اف اي تي اف« اثبات 

كند شامل موارد زير است: 
۱. اقدام��ات جبراني و تحريم ها در مواردي ش��امل نقض 
مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم را به كار بسته  
همچنين مديريت خطر تامين مالي تروريسم و تعهداتش 
در زمينه تامين مالي گس��ترش سالح هاي هسته اي را به 

اجرا گذارده است.
۲. مقام هاي ذي صالح را به همكاري گمارده و اقدامات الزم را 
براي شناسايي و اجراي قانون عليه پول و خدمات غيرقانوني 

نقل وانتقال پول )نقدي( انجام داده است.
3. ارز قابل تبادل در بيرون از مرزها را مورد اس��تفاده قرار 
مي دهد و ضوابط و مقررات »شبكه تجارت بين الملل« را در 
همه بنادر ورودي كشور به اجرا گذارده كه از جمله آنها كاربرد 

تحريم هاي موثر و متناسب است.
۴. س��ازمان هاي مجري قانون، در حال شناسايي طيفي 

گسترده اي از فعاليت تامين مالي تروريسم بوده و درباره آن 
تحقيق مي كنند. همچنين نشان دهد كه تحقيقات و تعقيب 
قانوني تامين مالي تروريس��م اشخاص حقيقي و حقوقي 
شناسايي شده را انجام مي دهد؛ در عين حال موارد قانوني را 
براي همه افرادي كه به نمايندگي از سوي اين شخصيت ها 
و نهادها يا تحت مديريت آنها كار كرده اند را اعمال مي كند.

۵. تحقيقات قانوني عليه تامين مالي تروريسم، به تحريم هايي 
موثر، متناسب و منع كننده منتهي شود.

۶. تحريم هاي مالي هدفمندي را كه پشتوانه تعهد جامع 
قانوني دارد، عليه همه ۱۲۶۷ و ۱3۷3 تروريست هدف گيري 
شده و همه كساني كه براي آنها كار مي كنند، اجرا گذاشته 
اس��ت. از جمله اين تحريم ها جلوگي��ري از جمع آوري و 
نقل وانتقال پول، شناسايي و توقيف دارايي و اموال منقول و 
غيرمنقول آنها و منع دسترسي به پول و خدمات مالي است.
۷. قانون را عليه همه موارد تخلف از مقررات مربوط به مبارزه 
با تامين مالي تروريس��م و تامين مالي سالح هاي كشتار 
جمعي اجرا مي كن��د؛ از جمله اينكه مجازات هاي اداري و 
كيفري را در همه اين موارد اعمال مي كند و نيز مقام هاي 
استاني و فدرال كه در پرونده هاي اجرايي كار مي كنند را نيز 

به خدمت مي گيرد.
۸. همه تاسيسات، تسهيالت و خدماتي كه در اختيار اشخاص 
حقيقي و حقوقي هدف گيري شده بوده از آنها سلب شده و 
اين افراد ديگر دسترسي به اين منابع نداشته و امكان استفاده 
از آن را هم ندارند. براساس اين گزارش، همه ضرب االجل ها 
 براي برنامه اقدام مهلت پاكس��تان به پايان رسيده است.

»اف اي تي اف« از اينكه چرا پاكستان با توجه به خطراتي كه از 
ناحيه اين كشور متوجه مبارزه با تامين مالي تروريسم است 
نتوانسته در چارچوب زماني مقرر برنامه اقدامش را تكميل 

كند، ابراز نگراني كرد.

    نظارت بر اقدامات ايران
در گزارش اين نهاد آمده است، نظارت بر اقدامات ايران براي 
برطرف كردن نواقص و كاستي ها در سيستم ضد پولشويي 
و مقابله با تامين مالي تروريسم، از جمله موارد مطرح شده 
در اين اجالس بود. در ژوئن )خرداد-تير( ۲۰۱۶ ايران متعهد 
شد ضعف ها و نواقص استراتژيك خود را در زمينه مبارزه با 
پولشويي و تامين مالي تروريسم برطرف كند. مهلت برنامه 
اقدام ايران در ژانويه )دي-بهمن( ۲۰۱۸ به پايان رس��يد. 
در اكتبر )مهر-آبان( ۲۰۱۹ نه��اد »اف اي تي اف« به همه 
اعضايش فراخوان داد و همه كشورها را موظف به انجام سه 

اقدام زير كرد: 
۱. لزوم افزايش بررسي و تحقيق هاي نظارتي براي شعب و 

شركت هاي تابعه موسسه هاي مالي مستقر در ايران.
۲. معرفي مكانيسم هاي پيشرفته گزارش دهي كه مرتبط با 

موضوع باشد يا گزارش منظم از معامالت مالي.
3. لزوم افزايش الزامات حسابرسي خارجي براي گروه هاي 
مالي با درنظر گرفتن هريك از ش��عب و شركت هاي تابعه 
آنها در ايران. براساس اين گزارش، در فوريه )بهمن( ۲۰۲۰ 
»اف اي تي اف« به ايران يادآوري كرد كه برنامه اقدام خود 
را تكميل نكرده و قانون پالرمو و كنوانسيون مقابله با تامين 
مالي تروريست )CFT( را هماهنگ با استانداردهاي اين نهاد 
تصويب نكرد. در نتيجه تعليق اقدامات متقابل را لغو مي كند 
و از همه اعضايش مي خواهد اقدامات متقابل موثر منطبق با 
»توصيه نامه ۱۹« را به اجرا بگذارند.  )براساس توصيه نامه ۱۹ 
اين نهاد، كشورها بايد در صورت فراخوان »اف اي تي اف«، 
اقدامات متقابل مناسبي با كشورهايي كه در فهرست سياه 

قرار مي گيرندبه طور مستقل از هرگونه تماس »اف اي تي اف« 
براي انجام اين كار اعمال كنند. چنين اقدامات متقابل بايد 
موثر و متناسب با خطرات باشد( . در اين گزارش تاكيد شده، 
ايران تا زماني كه »برنامه اق��دام«- Action Plan  خود 
را تكميل نكرده است، همچنان در بيانيه »سرزمين هاي 
پرخطر مش��مول فراخوان براي اقدام« باقي خواهد ماند. 
همچنين اگر ايران پالرمو و كنوانسيون مبارزه با تامين مالي 
 تروريسم )CFT( را منطبق با استانداردهاي »اف اي تي اف «

 امضا نكند، اين نهاد مالي در مورد برداشتن گام هاي بعدي 
تصميم خواهد گرفت. از جمله تصميم ها اين خواهد بود كه 
آيا اقدامات متقابل را معلق بگذارد يا نه. »اف اي تي اف« تصريح 
كرده، تا زماني كه ايران براي رفع نواقص شناسايي شده در 
موضوع مقابله با تأمين مالي تروريسم، دست به اقدامات الزم 
در برنامه عمل خود نزند، اين نگراني وجود دارد كه در ايران 
تروريسم تامين مالي مي شود و اين يك تهديدي عليه نظام 
مالي بين المللي است. »اف اي تي اف« در ژوئن )خرداد-تير( 
سال ۲۰۱۶ از تعهدي كه ايران در سطوح باالي سياسي خود 
در اين زمينه انجام داد استقبال كرد. اين تعهد براي برطرف 
كردن نواقص و ضعف هاي استراتژيك ايران در زمينه مقابله با 
پولشويي و تامين مالي تروريسم و تامين مالي جرايم اقتصادي 
بود. در عين حال ايران تصميم گرفت براي اجراي »برنامه 
اقدام« خود كمك فني تقاضا كند. از سال ۲۰۱۶، ايران يك 
سيستمي براي اعالن پول نقد خود راه اندازي كرد. همچنين 
اصالحاتي در قانون تأمين مالي ضد تروريسم و قانون مبارزه 
 با پولشويي انجام و آنها در كنار آيين نامه مبارزه با پولشويي 
)AML - Anti-Money Laundering( تصويب كرد.  
اين نهاد همچنين در فوريه )بهمن ماه( ۲۰۲۰ يادآور شد، ۶ 
مورد ديگر باقيمانده كه ايران بايد كامال آنها را تكميل كند: 

۱. هرگونه تامين مالي تروريس��م را ي��ك نوع »جرم « 
محسوب كند.

۲. شناسايي و توقيف دارايي هاي تروريست ها هماهنگ با 
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل باشد.

3. حصول اطمينان از اينكه يك برنامه متناسب و قابل اجرا 
به كار گرفته شده اس��ت تا در ارتباط با مشتريان به قانون 

عمل مي شود.
۴ . اثبات اينكه مسووالن كشور به چه ترتيب سازوكاري براي 
شناسايي افرادي تعيين كرده كه بدون مجوز وجوه نقدي 

را جابه جا مي كنند.
۵. تصويب و اجراي كنوانس��يون هاي پالرمو و سي اف تي 
)Palermo و CFT( و شفاف سازي توانايي ارايه كمك هاي 

حقوقي متقابل.
۶. حصول اطمينان از اقدامات موسسه هاي مالي كه نقل و 
انتقال هاي مالي )الكترونيكي( آنها حاوي اطالعات كامل 

مبداء و ذي نفع باشد.

  ضرورت توجه به هويت الكترونيكي 
در خدمات مالي

همچنين يكي از اولويت هاي اس��تراتژيك اعالم شده در 
اين اجالس، »درك و استفاده از هويت ديجيتال به عنوان 
يك اهرم قدرت« اس��ت. همه ساله بر ش��مار قراردادهاي 
مالي الكترونيكي )ديجيتال( به طرز سرسام آوري افزوده 
مي شود. اين واقعيت ايجاب مي كند شناخت بهتري داشته 
باش��يم از اينكه خدمات مالي الكترونيكي به چه طريقي 
مشتريانش��ان را شناسايي و صحت آنها را تاييد مي كنند. 
اجالس مجمع عمومي »اف اي تي اف« يك جزوه راهنما در 
مورد هويت الكترونيكي به تصويب رساند. اين جزوه راهنما 

به موسسه هاي دولتي و سهامداران بخش خصوصي كمك 
مي كند تا بهتر با شيوه كار سيستم هاي شناسايي آي.دي 
)ID( الكترونيكي آش��نايي پيدا كنند. اين جزوه راهنما، 
الزامات و نيازمندي هاي »اف اي تي اف«را براي شناسايي و 
تاييد و تصديق مشتري و وظايف مقرر جاري توضيح مي دهد 
كه اين اقدامات چگونه مي تواند با اجزاء اصلي سيستم هاي 
شناسايي الكترونيكي هماهنگ باشد. »اف اي تي اف« معتقد 
است كه نوآوري، اين پتانسيل را دارد كه تالش ها در راه مقابله 

با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را ارتقاء دهد.
سيستم هاي شناسايي قوي و غيرقابل نفوذ الكترونيكي 
مي تواند در حوزه امور مالي، عوامل قابل اعتماد بودن، امنيت 
و كارآمدي را در شناس��ايي افراد باال ببرد و از ضعفي كه در 

كنترل انساني وجود دارد بكاهد.

   محدود كردن خطرات پولشويي و تامين مالي 
تروريسم از دارايي هاي مجازي

»اف اي ت��ي اف« از نزدي��ك ب��ر روند اج��را و تأثيرگذاري 
استانداردهاي جديد خود براي مقابله با خطرهاي احتمالي 
پولشويي و تأمين مالي تروريسِم دارايي هاي مجازي نظارت 
مي كند. از جمله موارد مورد سنجش، پيشرفت هاي انجام 
شده در زمينه اجراي كامل »قانون سفر« بوده كه نيازمند 
شفاف س��ازي در مورد مب��دأ و ذي نفع پرداخت اس��ت. 
همچنين »اف اي تي اف« به م��دت ۱۲ ماه، اجراي الزمات 
و نيازهاي جديد را در دس��ت بازنگري قرار داد و در مجمع 
عمومي، پيشرفت هايي كه در اين زمينه به دست آمده است 
را م��رور كرد و نقطه نظرات نمايندگان بخش خصوصي و 
راه حل هاي فني پيشنهادي آنها را مورد بررسي قرار داد. اين 
نهاد قرار است گزارش كاملي از تحليل و بررسي هاي خود در 
زمينه خطراتي كه در راه مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين 
مالي تروريسم وجود دارد را به همراه ارز الكترونيكي موسوم 
به »اس��تيبل كوين - stablecoin« همچنين كاربرد 
استانداردهاي »اف اي تي اف« در مورد آنها را به اجالس آتي 

گروه ۲۰ در ژوئيه )تير-مرداد( ۲۰۲۰ گزارش كند.

  تاكيدات  »اف اي تي اف«  به كره  جنوبي
براس��اس اين گ��زارش، »اف اي تي اف« و گروه آس��يا - 
پاس��يفيك در امور مبارزه با پولش��ويي به طور مشترك 
به س��نجش اقدامات كره جنوبي در مبارزه با پولش��ويي 
و تامين مالي تروريس��م پرداختند. مجمع عمومي بعد 
از بررس��ي ارزيابي ها به اين نتيجه رسيد كه كره جنوبي 
متوجه خطرات شده و از يك چارچوب سازماني و قانوني 
درست و حسابي برخوردار است كه نتايج خوبي را عرضه 
مي كند. خطراتي كه كره با آنها روبه روست شامل كاربرد 
موثر هوش مالي و توسعه آن  همچنين احياء درآمدهاي 
جنايي است. در اين گزارش آمده است: كره بايد اقدامات 
مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را به كار ببندد و 
بر تجارت هاي غير مالي نظارت داشته باشد، نظارت ها را 
تقويت كند و همه تمركزش را روي جلوگيري از استفاده 
نادرس��ت از ش��خصيت هاي حقوقي و سوء اس��تفاده از 
تمهيدات پولشويي و تامين مالي تروريسم، انجام تحقيقات 
در زمينه پولشويي و تعقيب قانوني در اين زمينه قرار دهد.

   موظف شدن امارات 
به بازنگري برخي اقدامات

مجمع عمومي در اين اجالس همچنين در مورد ارزيابي 
مش��ترك »اف اي ت��ي اف« و MENA »اف اي ت��ي اف« 

)كارگروه اقدام مالي خاورميانه و ش��مال آفريقا( از امارات 
نيز بحث كرد و به اين نتيجه رسيد كه اين كشور بسياري از 
اقداماتش در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم 
را به اجرا درآورده است. از جمله اين اقدامات، تاسيس يك 
اداره تشخيص مخاطرات ملي است. تهيه يك استراتراتژي 
كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريست )CFT( و مبارزه 
با پولش��ويي و اقدامات موثر براي انجام تحقيقات و پيگرد 
قانوني در زمينه تامين مالي تروريسم از ديگر اقدامات اين 
كشور است. در اين گزارش تاكيد شده، با اين حال، امارات 
بايد يك بازنگري و پااليش كلي در تصور خود از پولشويي 
و تامين مالي تروريسم انجام دهد. همچنين بايد اقداماتش 
در زمينه تحقيق،  پيگرد قانوني و همكاري بين المللي در 
زمينه پولشويي را تقويت كند. در عين حال امارات بايد همه 
تمركزش را روي اين بگذارد كه از سوء استفاده از اشخاص 
و ترتيبات حقوقي جلوگيري، بر روند گردش امور نظارت 
و اطمين��ان يابد دارايي هاي مرتبط با ت��رور و تامين مالي 
سالح هاي كشتار جمعي، بي هيچ درنگ و تاخيري همه 
توقيف )فريز( شوند. اين گزارش ها بعد از بازبيني كيفيت، 
قوت و استحكام در ماه آوريل )فروردين-ارديبهشت ۹۹( 

منتشر خواهد شد.

   توصيه جديد »اف اي تي اف« به امريكا
در ادامه اين گزارش آم��ده كه مجمع عمومي در اجالس 
خود همچنين به بحث و بررسي پيش��رفت امريكا بعد از 
گزارش ارزيابي متقابل اين كشور در سال ۲۰۱۶ پرداخت 
و موافقت كرد كه اياالت متحده را بر مبناي يك »توصيه« 
دوباره رتبه بندي كند تا سطح كنوني انطباق فني اين كشور 
را انعكاس دهد. در اين گزارش اعالم شده، »اف اي تي اف« 
در زمان مقرر، گزارش پيگيري را منتشر خواهد كرد. اين 
گزارش اقداماتي كه امريكا در زمينه تقويت اقداماتش در 
راه مقابله با پولش��ويي، تأمين مالي تروريسم و گسترش 

سالح هاي كشتار جمعي انجام داده است را اعالم مي كند.
 

  كشورهايي كه  مشمول نظارت بيشترهستند
براس��اس اين گزارش، سرزمين هايي كه مشمول نظارت 
بيشتراند فعاالنه با »اف اي تي اف« كار مي كنند تا نواقص 
استراتژيك خود را در مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم 
و تامين مالي اشاعه سالح هاي كشتار جمعي برطرف كنند. 
هرگاه »اف اي تي اف« سرزميني را در محدوده نظارت بيشتر 
قرار مي دهد به اين معناست كه كشور مورد نظر متعهد است 
به س��رعت كم كاري هاي استراتژيك شناسايي شده را در 
چارچوب زماني مورد توافق، برطرف كند. در واقع اين رويكرد 
به معناي افزايش نظارت  بر اين كشورهاست. باتوجه به اين 
اقدامات، »اف اي تي اف« به ترينيدادوتوباگو بابت پيشرفت 
قابل مالحظه در برطرف كردن نواقص استراتژيك خود در 
زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تبريك گفت. 
اين نواقص پيشتر توسط »اف اي تي اف« شناسايي شده و در 
برنامه اقدام گنجانده شده بود. براين اساس اين كشور ديگر 
مشمول روند افزايش نظارت »اف اي تي اف « نخواهد بود 
و با كارگروه اقدام مالي كاراييب كه عضو آن است همكاري 
خواهد كرد تا برنامه هاي مقابله با تامين مالي تروريس��ت 
)CFT( و مبارزه با پولشويي )AML( را تقويت كند. در اين 
اجالس كشورهاي آلباني، باربادوس، جاماييكا، موريشيوس، 
ميانمار، نيكاراگوآ و اوگاندا مشمول تشديد نظارت شدند. 
اين كشورها از سوي »اف اي تي اف« به عنوان سرزمين هاي 
داراي نواقص اس��تراتژيك در زمينه مقابله با تامين مالي 
تروريست و مبارزه با پولشويي شناخته شده اند. هر كدام 
از آنها يك برنامه اقدام ب��ا »اف اي تي اف« تهيه كرده اند تا 

حادترين نارسايي ها در اين زمينه را رفع و رجوع كنند. 
در ادامه اين گزارش آمده اس��ت، همه كشورها الزاما بايد 
آماده باش��ند هرگاه »اف اي تي اف« آنها را موظف به انجام 
كاري مي كند،  بايد بتوانند دست به اقدامات متقابل بزنند. 
همچنين كشورها بايد قادر باشند به طور مستقل آنچه را 
كه »اف اي تي اف« از آنها خواسته، انجام دهند. اين اقدامات 
 متقابل، بايد موثر و متناسب با خطرهاي مورد نظر باشد.

 در اين اجالس مجمع عمومي »اف اي تي اف« همچنين 
در زمينه پيشرفت هايي كه اين گروه در يكي از اولويت هاي 
اين س��ازمان يعني مبارزه با پولش��ويي درآمد حاصل از 
 تجارت غيرقانوني حيات وحش، بحث و بررس��ي ش��د.

موضوع هاي ديگري همچون »ترويج و تس��هيل نظارت 
موثرتر در س��طح مل��ي، بازبيني اس��تراتژيك روندهاي 
ارزيابي ش��بكه جهاني »اف اي تي اف« و رياست اين نهاد 
بين س��ال هاي ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، در اجالس ياد شده مورد 

بررسي قرار گرفت. 
در اين اجالس »ماركاس پله ير« از آلمان به عنوان رييس آتي 
»اف اي تي اف« انتخاب شد. تيم او از اول ژوئيه )۱۰تيرماه( 
۲۰۲۰ كار خ��ود را در اي��ن گروه آغاز خواه��د كرد. پله ير 
نخستين رييس »اف اي تي اف« خواهد بود كه براي دو دوره 
رياست اين نهاد را برعهده خواهد داشت. او اكنون نايب رييس 
»اف اي تي اف« است. او تا نشستن بر مسند رياست گروه در 

سمت كنوني اش انجام وظيفه خواهد كرد.

دولت ژاپن از ش��ركت ها خواست تا امكان 
كار كردن كارمندان خود از منزل را فراهم 
كنند. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، در 
شرايطي كه تنها چند ماه تا آغاز بازي هاي 
المپيك زمان باقي مانده اس��ت، نگراني از 
شيوع گس��ترده ويروس كرونا در سومين 
اقتصاد بزرگ جهان باعث ش��ده اس��ت تا 
دولت اين كش��ور از ش��ركت ها بخواهد تا 
ام��كان دوركاري كاركنان خ��ود را فراهم 
كنند. دولت همچنين از افراد داراي عالئم 
مشابه سرماخوردگي و تب خواسته است تا 
در منازل خود بمانند و در صورت تش��ديد 
عالئم به پزش��ك مراجعه كنن��د. تاكنون 
ابتالي ۱۶۰ نف��ر در داخل ژاپن به بيماري 

كوويد-۱۹ تاييد ش��ده اس��ت. همچنين 
كش��تي تفريحي موس��وم به »دياموند« با 
۶۹۱ مس��افر قرنطينه شده و تاكنون چهار 
نفر در داخل اين كش��تي ب��ه خاطر كرونا 
جان خود را از دست داده اند. طبق تصميم 
دولت ژاپن همچنين مسابقات ليگ فوتبال 
اين كشور موس��وم به »جي ليگ« تا اطالع 
ثانوي به تعويق افتاده است. در حال حاضر 
جلوگي��ري از گس��ترش بيش��تر بيماري 
براي مقامات ژاپني به امري حياتي تبديل 
شده است چرا كه شيوع گسترده مي تواند 
برگزاري رقابت ه��اي المپيك را كه دولت 
اين كش��ور حس��اب ويژه اي روي آن براي 
تقويت رش��د اقتصادي ژاپن كرده است با 

چالش هاي جدي مواجه كند. در روزهاي 
اخير گزارشات جديدي از ابتال به كرونا در 
منطقه »هوكاي��دو« در نزديكي پايتخت 
منتشر شده است. تاييد ابتالي يك كارمند 
بزرگ ترين شركت تبليغات ژاپن به كرونا 
باعث ش��ده تا تالش هاي دولت براي حفظ 

بهداشت در محيط كاري افزايش يابد.
شيگرو اومي، رييس سازمان مراقبت هاي 
درماني ژاپن گفت: درحال ورود به يك فاز 
جديد هس��تيم و تدابير بيش��تري را براي 

محافظت از كاركنان اتخاذ خواهيم كرد.
دول��ت ژاپن همچنين از مردم اين كش��ور 
خواس��ته است اس��تفاده از وس��ايل نقليه 

عمومي را به حداقل برسانند.
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 كرونا چه مشاغلي را 
بيشتر تهديد مي كند؟ 

اين روزها كادر درماني بيمارستان ها، بيشتر از هر شغل 
ديگري در معرض خطر كرونا هستند. اما آرايشگرها، 
بانكداران، كارگران ساختماني و نگهبان هاي اماكن 
شلوغ، فروشندگان، رانندگان تاكسي و... نيز در معرض 
تهديد قرار دارند. پزش��كان، پرستاران و اعضاي كادر 
درماني، بيشتر از تمام مشاغل ديگر در معرض خطر 
كرونا هستند. تاكنون گزارش هاي تاييد شده اي نيز از 
ابتالي آنها اعالم شده است. حتي »محمدرضا قدير« 
رييس دانشگاه علوم پزشكي قم نيز روز گذشته به دليل 
تماس مكرر با بيماران داراي كرونا قرنطينه شد. نرجس 
خانعلي زاده، پرستار ۲۵ ساله اي نيز شب گذشته بر اثر 
ويروس كرونا درگذشت. يكي از دوستان او مي گويد: 
»باورم نمي ش��ود. همين ديروز با من تماس گرفت و 
گفت كه خيلي مراقب باش، اين ويروس خيلي خطرناك 
است. نرجس فداكاري كرد.«  با اين وجود، بسياري از 
پرستاران از نبود امكانات و تجهيزات مراقبت شخصي 
گاليه دارند. پرستاري در يكي از بيمارستان هاي دولتي 
مي گويد: »ديروز يكي از پرستاران بخش آي سي يو در 
اعتراض به كمبود پكيج حفاظت فردي استعفا داد. دو 
نفر هم شيفت را ترك كردند. همه به آنها حق مي دهند 
اما هنوز دارند كار مي كنند. گويا بايد به همين ماسك 
و دس��تكش اكتفا كنيم.« اما پرس��تاري ديگر كه در 
بيمارستان مسيح دانشوري خدمت مي كند، مي گويد: 
»ما همه امكانات حفاظتي به اندازه كافي داريم. روزهاي 
سختي است ولي ما وظايف زيادي داريم كه براي آن 
س��وگند خورده ايم. در معرض خطر هستيم اما بايد 
وظيفه مان را انجام دهيم. اينكه مي گويند تجهيزات 

نيست، من قبول ندارم.« 

  آرايشگرها
»به دليل شيوع بيماري  كرونا و حفظ سالمتي شما 
و پرسنل، سالن تا روز چهارشنبه ۷ اسفندماه تعطيل 
است.« اين پيامي است كه يكي از سالن هاي آرايش 
و زيبايي معروف شمال تهران در صفحه اينستاگرامي 
خود گذاشته اس��ت. دختر جواني كه در يك سالن 
خدم��ات رنگ مو انج��ام مي ده��د، مي گويد: »من 
مشتري هايم خيلي زياد هستند. دم عيد هم كه زمان 
اصلي كار ماست. من خودم حداقل روزي براي سه نفر 
كار رنگ و اليت انجام مي دهم. ضرر هنگفتي مي كنيم. 
بعيد مي دانم كه هفته هاي آينده اين تعطيلي ادامه 
داشته باشد. مي دانم شغل مان زياد در معرض خطر 
است اما با رعايت توصيه ها، فكر نمي كنم مشكلي پيش  
آيد.« صاحبان مشاغل آرايشگاهي، در ميان مشاغلي 
جاي مي گيرند كه در معرض بيشترين خطر ابتال به 
ويروس كرونا قرار دارند. هر سالني نيز راهكار متفاوتي 
را استفاده كرده است. اما بررسي هاي ميداني نشان 
مي دهد كه بيشتر سالن ها از تعطيلي اجتناب كرده اند و 
كارمندان آنها با رعايت تمام نكات بهداشتي و با وسواس 

بهداشتي، كار روزمره شان را ادامه مي دهند.

  بانكداران
تمام مشاغلي كه با ارباب رجوع س��ر و كار دارند، در 
معرض خطر كرونا هستند. بانكداران نيز يكي ديگر 
از اين صاحبان مشاغل هس��تند. مردي كه در يكي 
از ش��عبه هاي بانك ملت كار مي كند، مي گويد: »از 
روز ش��نبه، تعداد مراجعان حضوري كمتر شده اما 
باز هم مراجعه به ما خيلي زياد است. نه اينكه بگويم 
نمي ترسيم، اما دس��تكش و ماسك كافي در اختيار 
داريم و هر روز به همين شكل كار مي كنيم. ميزهايمان 
هم مدام ضدعفوني مي شود.« در يكي از شعب بانك 
ملي، تعداد زيادي از مراجعان منتظر هستند؛ فقط 
يك باجه از چه��ار باجه كار مي كند؛ زن جواني كه از 
انتظاِر بيش از حد، خسته شده است، دست به گاليه 
مي زند كه چرا باجه هاي بيشتري را فعال نمي كنيد؛ 
تحويلدار بانك همانطور كه بدون دستكش و ماسك، 
پول مي شمارد مي گويد دو نفر از همكارانمان كرونا 
گرفته اند و مرخصي هس��تند. يك نفر از مشتريان 
خطاب به كارمند بانك مي گويد »ش��ما چرا نكات 
بهداش��تي را رعايت نمي كنيد؟ اين طور پيش برود 
شما هم فردا پس فردا كرونا مي گيريد«؛ كارمند بانك 
همانطور كه مشغول كار است، مي گويد: »با دستكش 
هم نمي شه پول شمرد؛ همين االن هم مردم شاكي 

هستند، اگر كندتر كار كنيم كه ديگه هيچي.«

  نگهبان هاي اماكن شلوغ
نگهبان مقابل در ورودي باش��گاه ورزشي انقالب، با 
ماسك و دستكش كارت هاي ورودي اعضا را از پنجره 
ماشين ها از آنها مي گيرد و ورودشان را ثبت مي كند. 
اين نگهبان مي گويد: »از شنبه تا به  امروز كه وضعيت 
كرونا وخيم شده، من اصال نديده ام كه كسي دستكش 
دستش باشد. فقط بعضي ها به صورت شان ماسك 
مي زنند. در هر يك س��اعت، من از بيشتر از ۴۰ نفر 
كارت مي گيرم و در كارتخوان مي كشم. نه من، همه 
نگهبان هايي كه با مردم س��ر و كار دارند، مي ترسند. 
فكر مي كنم اين دستكش كه مجموعه استفاده آن را 

اجباري كرده، كمك بزرگي باشد.«

  رانندگان تاكسي
راننده يكي از تاكس��ي هاي اينترنتي، با وس��واس 
مسافري را كه در حال سوار شدن است، نگاه مي كند. 
مسافر عطس��ه كوتاهي مي كند و راننده با چهره اي 
مضطرب، ماسك را روي صورت خود مرتب مي كند. 
او مي گويد: »سعي مي كنم كمتر كار كنم، اما زندگي 
خرج دارد. نمي شود هيچ كاري نكرد. مسافرها بيشتر 
خودش��ان رعايت مي كنند، ام��ا آدم نمي داند كه از 
ماسك دارها بترس��د و با خودش فكر كند كه شايد 
مريض هستند، يا از آنهايي كه ماسك نزده اند.« در 
مركز شهر، پيرمردي با ماسك و دستكش التكس كنار 
سمند زرد رنگش ايستاده و منتظر پر شدن جاي دو 
مسافر خالي است، تا به راه افتد. او مي گويد: »ما راننده 
تاكسي ها كه هميشه در اوج بيماري و آلودگي هستيم. 
فقط مربوط به االن نيست. مگر آلودگي هوا كم داريم؟ 
كم رفقايمان را به خاطر آلودگي هوا از دست نداده ايم. 
كرونا هم مثل همه چيزهاي ديگر كه بيشتر از همه 

زورش به ما مي رسد.«

استان هاي درگير ويروس كرونا در ايران
ايس�نا|طبق آخري�ن خبرهاي 
رسمي اعالم ش�ده توسط وزارت 
 بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا
 تاكنون ۱۳ اس�تان به طور قطعي 
درگير ش�يوع وي�روس كروناي 
جديد )كوويد ۱۹( ش�ده اند يعني 
حداق�ل ي�ك م�ورد قطع�ي در 
هريك از آنها شناس�ايي و اعالم 
شده است. در اين اينفوگرافيك 
نقش�ه پراكندگ�ي اي�ن ويروس 
 در اس�تان هاي مختل�ف كش�ور 
)بر اس�اس اطالعات ارايه شده تا 
صبح چهارش�نبه، ۷ اس�فند( را 

مشاهده مي كنيد.

اينفوگرافيخبر

دوركاري در ژاپن براي مقابله با كرونا
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پاياني بي رونق براي مسكن
در حالي كه معامالت مس��كن شهر تهران طي 
3 ماه اخير رش��د خوبي را تجرب��ه كرد و تعداد 
قراردادهاي امضا شده در بهمن ماه 24.1 درصد 
نس��بت به دي ماه افزايش يافت اما براس��اس 
مشاهدات ميداني فعاالن بازار مسكن از ابتداي 
اسفندماه و همزمان با تاييد رسمي ورود ويروس 
كرونا به كش��ور، از حج��م مراجعات حضوري 
به بنگاه هاي امالك كاس��ته شد، موضوعي كه 
در صورت ادامه مي تواند كاهش چش��مگيري 
در حجم خريد و فروش مس��كن طي روزهاي 

باقيمانده از سال ايجاد كند.
البته برخي كارشناس��ان مس��كن پيش بيني 
مي كنند كه تاثير كرونا بر بازارمسكن محسوس 
نباش��د و به دليل قرار گرفت��ن در اوج خريد و 
فروش، رونق نسبي معامالت تا خردادماه سال 
آينده ادامه پيدا كند اما به نظر مي رسد كه شيوع 
اين وي��روس حداقل در كاهش تعداد معامالت 
اس��فندماه موثر باش��د و طي ماه هاي آتي و در 
صورت تداوم اين بيماري، شاهد افت قراردادها 

در سال آينده هم خواهيم بود.
در اين ميان و با توجه به اينكه در س��ال جاري، 
بازار مسكن تا آذرماه سال جاري ركودي تورمي 
را تجربه كرد و طي ماه هاي اخير كمي از ركود 
فاصله گرفت و رونقي نسبي بر بازار حاكم شد، 
روزنامه تعادل به بررسي وضعيت خريد و فروش 
مسكن طي چند ماه گذشته و پيش بيني براي 
آينده ب��ازار مي پردازد و رفت��ار متقاضيان بازار 

مسكن در ماه هاي گذشته را تحليل مي كند.

   بررسي تحوالت بازارمسكن 
  افزايش قيمت مس��كن طي دو سال گذشته 
موجب عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در س��ال 
جاري به ويژه در تابستان شد و بازار از يك طرف 
با عقب نشيني طرف تقاضا به دليل كاهش قدرت 
خريد مواجه بود و از س��وي ديگر عرضه كننده 
مس��كن با توجه به ابهامات موجود نس��بت به 
آينده اقتصاد اي��ران تمايلي به عرضه واحدهاي 

خود نداشت.
   براساس گزارش بانك مركزي، ميزان معامالت در 
دو ماه پاياني تابستان از ماه فروردين هم كمتر بود.

  در تيرم��اه حجم قراردادها به ش��دت كاهش 
يافت و به كمتر از ۵۰۰۰ فقره رسيد، شهريورماه 
هم كه طبيعتا باي��د ماه پرمعامل��ه اي در بازار 
مسكن باش��د تعداد مبايعه نامه ها 2۸۰۰ فقره 
بود، در مهرماه هم تعداد معامالت تهران كاهش 
قابل مالحظه اي داشت و به حدود 3۰۰۰ فقره 
رسيد اين روند ادامه يافت تا اينكه در آذرماه به 
يك باره معامالت رشد 134.7 درصدي را نسبت 

به آبان ماه امسال تجربه كرد.
  پس از آذرماه كه متاثر از تغيير قيمت بنزين 
با رش��د ۸.۵ درصدي ماهيانه قيم��ت و 13۵ 
درصدي تعداد معامالت مواجه بوديم، افزايش 
قيمت مس��كن كنترل ش��ده بود اما از دي ماه 
دوباره ش��اهد افزايش قيمت ه��ا و تداوم آن در 

بهمن ماه بوديم.
  بازار مس��كن به شكل صعودي وارد معامالت 
زمستاني ش��د و داده هاي مربوط به معامالت 
مس��كن در كل كش��ور نش��ان مي دهد حجم 
خريد ها در آذر نسبت به آبان ماه دو برابر شد و 
بعد از 4 ماه، ميزان فروش واحدهاي مسكوني 

در شهرها، پنج رقمي شد.
  اما دليل افزايش معامالت در آذر ماه اين بود 
كه بازار مسكن شهر تهران بعد از چند ماه پياپي 
ريزش حجم معامالت خريد مس��كن، آذرماه 
امسال براي بخشي از متقاضيان خريد مسكن 
مطلوبيت پيدا كرد و بخشي از متقاضياني كه به 
دليل جهش قيمت مسكن در سال ۹7 به حاشيه 
بازار رانده شده بودند بعد از گذشت چند ماه از 
ركود بازار مسكن، ثبات و كاهش ميانگين قيمت 
اسمي مسكن در تهران به بازار ورود كرده و اقدام 

به خريد آپارتمان در تهران كردند.
  بررس��ي وضعيت ب��ازار مس��كن در ماه هاي 
گذشته نش��ان مي دهد كه ميزان معامالت در 
حومه ش��هر هاي تهران و كرج افزايش يافته و 
به دليل رشد تعداد متقاضيان و كاهش قدرت 
خري��د آنها اين مي��زان از معامالت نس��بت به 

سال هاي گذشته بيشتر شده است.
  ب��ا توجه به اينكه در بين چهار بازار مس��كن، 
بورس، ارز و طال، امن ترين گزينه مسكن است 
و زمس��تان هم به صورت س��نتي، فصل خريد 
ملك محس��وب مي ش��ود بنابراين پيش بيني 
رونق در سه ماهه آخر سال كامال منطقي به نظر 
مي رسد البته رونق بازار مسكن در شرايطي كه 
كارشناسان در بازه زماني سه ماهه پايان سال آن 
را محتمل مي دانستند در شرايطي رخ داده كه 
قيمت هاي پيشنهادي افزايش قابل مالحظه اي 

داشته است.
  احتماال رشد قيمت مس��كن شهر تهران در 
سال آينده مقداري پايين تر از نرخ تورم خواهد 
بود و شهرهايي كه از روند افزايش قيمت مسكن 
تهران جا مانده اند، اين عقب ماندگي را جبران 

مي كنند.

   موشكافي متقاضيان خريد مسكن 
  قيمت مس��كن طي دو س��ال اخير در حالي 
افزايش يافت كه درآمد خانوارها رشد محسوسي 
نداش��ته است و در نتيجه قش��ر مصرف كننده 
نمي تواند خيلي در بازار مس��كن اثرگذار باشد، 
هم اكنون دو گ��روه در بازار حضور جدي دارند؛ 
گروهي كه از افزايش قيمت ها عقب ماندند و حاال 
سرمايه شان را گردآوري كرده اند و گروه ديگر 
كه دارايي شان در بانك و ديگر بازارها محبوس 
بوده و احساس نگراني نسبت به كاهش ارزش 
پول ملي دارند و اغلب قراردادهاي امضا ش��ده 
در بنگاه هاي مش��اوران امالك را اين دو گروه 

تشكيل مي دهند.

»تعادل«قيمتواحدهايمسكونيمتوسطمتراژرابررسيميكند

مناطق شمالي، ركورد دار پرقدرت قيمت 
گروه راه و شهرسازي|  

در حالي كه تازه ترين گزارش بانك مركزي از وضعيت 
بازار مسكن طي بهمن ماه سال جاري حكايت از آن 
دارد كه در ميان مناطق 22 گانه ش��هرداري تهران، 
بيش��ترين متوس��ط قيمت يك مترمرب��ع زيربناي 
مسكوني معامله ش��ده معادل 2۸.۵ ميليون تومان 
به منطقه1 و كمترين آن ب��ا 7.16 ميليون تومان به 
منطقه 1۸ تعلق داشته اس��ت، بررسي هاي ميداني 
روزنامه تعادل هم نش��ان مي دهد كه مناطق شمالي 
پايتخ��ت )1، 2 و 3( باالتري��ن قيمت ه��ا را به خود 
اختصاص داده اند و مناطق جنوبي ش��هر تهران كه 
منطقه 1۸ هم يكي از اين مناطق محسوب مي شود، 
بهترين گزينه براي متقاضياني اس��ت كه س��رمايه 

چنداني براي خريد مسكن ندارند.
براساس اين گزارش ميداني كه درباره وضعيت بازار 
خريد و فروش آپارتمان هاي متوس��ط متراژ )7۵ تا 
1۰۰ مترمربع( است، مشترياني كه تمايل به خريد 
واحد مسكوني در ش��مال پايتخت و مناطق لوكس 
شهر تهران را دارند بايد باالي 2.۵ ميليارد تومان در 
چنته داشته باشند. در مناطق غربي قيمت واحدهاي 
مسكوني متوسط متراژ ارزان تر از شمال شهر است و 
شما با حدود 2 ميليارد تومان هم مي توانيد صاحب 
يك واح��د آپارتمان در مناطق غرب و ش��مال غرب 
ش��ويد. قيمت ها در مركز پايتخت نسبت به شمال و 
غرب پايتخت پايين تر است و با كمتر از 2 ميليارد هم 
مي توان براي خريد خان��ه در اين مناطق اقدام كرد، 
شرايط در مناطق شرقي تهران هم به مناطق مركزي 
شهر نزديك اس��ت و با كمتر از 2 ميليارد تومان هم 
مي شود صاحبخانه شد، در اين ميان وضعيت قيمت 
واحدهاي مسكوني موجود در مناطق جنوبي پايتخت 
متفاوت اس��ت و مشتريان با كمتر از يك ميليارد هم 

مي توانند آپارتمان متوسط متراژ خريداري كنند.
البته ناگفته نماند كه محدوده اعالم شده در گزارش 
»تعادل« براي قيمت مسكن در مناطق مختلف شهر، 
متوسط اس��ت و در برخي آگهي ها ش��اهد باالبودن 
عجيب و غريب قيمت ها هس��تيم به عنوان نمونه در 
شرايطي كه رنج قيمت در منطقه صادقيه بين 13 تا 
17 ميليون تومان است يك واحد مسكوني با قيمت 
هر مترمربع 2۵ ميليون تومان براي فروش گذاشته 

شده است. 

   شمال تهران 
تجربه نشان داده است كه قيمت واحد مسكوني همواره 
در مناطق شمالي تهران گران تر از ساير مناطق است، 
گزارش ميداني جديد »تعادل« هم نشان مي دهد كه 
اين صدرنشيني در قيمت ها همچنان به مناطق شمالي 
تعلق دارد و قيمت خريد يك واحد متوسط متراژ در اين 
مناطق باالي 2.۵ ميليارد تومان است. به عنوان نمونه 
درصورتي كه خواهان خريد ملك در ديباجي جنوبي 
هس��تيد بايد براي هر مترمربع واحد مسكوني در اين 
منطقه نزديك 26 ميلي��ون تومان بپردازيد برهمين 
اساس قيمت يك واحد مسكوني ۹7 متري نوساز، 2 

ميليارد و ۵22 ميليون تومان است.
اگر قصد سكونت در محله دزاشيب را داريد بايد براي 
يك واحد مس��كوني ۸7 متري نوساز در اين منطقه، 
2ميليارد و ۸71 ميليون تومان داش��ته باشيد چون 
قيمت هر مترمربع از اين آپارتمان، 33 ميليون تومان 
است. يك واحد مس��كوني ۸7 متري نوساز در محله 
پاسداران تهران، 2ميليارد و 6۹7 ميليون تومان مي شود 
و قيمت هر مترمربع از اين آپارتمان، 31 ميليون تومان 
اس��ت. قيمت كل يك آپارتم��ان ۹7 متري در محله 
سوهانك كه 4 س��ال از عمر آن مي گذرد، 2 ميليارد و 
716 ميليون تومان مي شود چون قيمت هر مترمربع از 

اين واحد 2۸ ميليون تومان است.

  غرب تهران
قيمت مسكن در مناطق غربي تهران نسبت به مناطق 
شمالي كمتر است اما در مناطق شمالغرب واحدهايي 
يافت مي شود كه قيمتشان نزديك به شمال پايتخت 

باش��د، به عنوان مثال براي خريد يك واحد مسكوني 
۹6 متري در بلوارمرزداران كه ۵ سال از عمر بناي آن 
مي گ��ذرد بايد 2 ميليارد و 4۰۰ ميليون تومان و براي 
هرمترمربع 24 ميليون تومان به صاحب ملك بپردازيد.

قيمت كل يك آپارتمان 7۵ متري در خيابان آزادي با 
سن 2 سال، يك ميليارد و 3۵۰ ميليون تومان است و 
قيمت هرمترمربع از اين واحد مسكوني، 1۸ ميليون 

تومان است.
اگرقص��د خريد يك واحد ۹3 متري نوس��از در محله 
كوهسار را داريد بايد يك ميليارد و 767 ميليون تومان 
به صاحب ملك بپردازيد چون قيمت هرمترمربع از اين 

واحد آپارتماني، 1۹ ميليون تومان است.
يك واحد مس��كوني ۸۰ متري نوساز در محله گيشا، 
2ميليارد و 4۰۰ ميليون تومان فروش مي رود و قيمت 

هر مترمربع از اين آپارتمان، 3۰ ميليون تومان است.

  مركز تهران
براي خريد مسكن در مناطق مركزي تهران مي توانيد 
سرمايه اي كمتر از مناطق شمالي و غربي داشته باشيد، 
مثال قيمت كل يك واحد آپارتماني ۸7 متري نوساز در 
مفتح جنوبي، يك ميليارد و ۸27 ميليون تومان است 
و قيمت هر مترمربع از اين واحد مسكوني، 21 ميليون 

تومان مي شود.
خريد ي��ك آپارتمان ۹۰ مت��ري نوس��از در خيابان 
جمالزاده شمالي، 1ميليارد و 4۰۰ هزينه دارد و قيمت 
هر مترمربع از اين واحد آپارتماني 1۵ ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان اس��ت. اگرقصدخريد يك واحد مسكوني 
۹۵ متري در س��هروردي شمالي كه 3 سال از عمر آن 

مي گذرد را داريد، ش��ما بايد 2ميليارد و 1۵۰ ميليون 
تومان بپردازيد چون قيم��ت هرمترمربع از اين واحد 
مسكوني 22 ميليون و 631 هزار تومان است. يك واحد 
آپارتماني ۹۹ متري نوساز در خيابان طالقاني، 1ميليارد 
و 6۸3 ميليون تومان است و قيمت هرمترمربع از اين 

واحد مسكوني 17 ميليون تومان مي شود.

  شرق تهران
شرايط خريد مسكن در شرق تهران نزديك به مناطق 
مركزي است و اغلب قيمت ها در اين مناطق كمتر از 2 
ميليارد تومان است، قيمت كل يك آپارتمان ۹3 متري 
نوس��از در ش��مس آباد، يك ميليارد و ۸13 ميليون و 
۵۰۰ هزار تومان است برهمين اساس هر مترمربع از 

اين آپارتمان، 1۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان مي شود.
يك واح��د آپارتماني ۹2متري در مجيديه ش��مالي، 
1ميليارد و 2۸۸ ميليون تومان فروخته مي شود چون 

قيمت هرمترمربع از اين واحد، 14 ميليون تومان است.
براي خريد يك آپارتمان 7۸ مت��ري در دالوران بايد 
1ميلي��ارد و 2۸7 ميلي��ون تومان ب��ه صاحب ملك 
بپردازيد، قيمت هرمترمربع از اين واحد مس��كوني با 
سن بناي2 سال، 16 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است.

هر مترمربع از يك واحد مسكوني 7۸ متري 4 ساله در 
نيروهوايي، 1۵ ميليون و 2۵6 هزار تومان است و قيمت 
كل اين آپارتمان، 1ميليارد و 1۹۰ ميليون تومان است. 

  جنوب تهران
قيمت آپارتمان در مناطق جنوبي نس��بت به س��اير 
مناطق شهر ارزانتر است و اين منطقه يكي از گزينه هاي 
پيشنهادي به متقاضيان سرمايه اي براي خريد است 
چون به دليل ارزاني قيمت در اين مناطق همواره خريد 
و فروش در آن انجام مي ش��ود، يك واح��د آپارتمان 
۹۵ متري نوساز در افسريه، 1ميليارد و 2۵۰ ميليون 
تومان به ف��روش مي رود و قيم��ت هرمترمربع از آن، 
13ميليون و 1۵7 هزار تومان است. هرمتر مربع از يك 
واحد مسكوني ۹۰ متري نوساز در كيانشهر، 7 ميليون 
و 2۰۰هزار تومان اس��ت و قيم��ت كل واحد هم 6۸4 
ميليون تومان است. درصورتي كه خواهان خريد يك 
واحد مسكوني ۹۵متري نوساز در كهريزك هستيد، 
بايد براي ه��ر مترمربع از اين آپارتم��ان؛ 4 ميليون و 
7۰۰ هزار تومان بپردازيد، قيم��ت كل اين واحد هم 

446ميليون تومان مي شود.
قيمت كل يك واحد مس��كوني۹6 متري نوس��از در 
شوش، 76۸ ميليون تومان است و ارزش هر مترمربع 

از اين واحد مسكوني، ۸ ميليون تومان است.

درگفتوگوبامشاورانامالكمطرحشد

خواب زمستاني معامالت با وجود باالبودن آمارهاي رسمي 
گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|  

در حال�ي ك�ه براس�اس آمارهاي رس�مي در 
بهمن ماه س�ال 98، تعداد معامالت واحدهاي 
مس�كوني ش�هر تهران به 13.3 ه�زار واحد 
مس�كوني رسيده كه نس�بت به ماه قبل و ماه 
مش�ابه س�ال قبل به ترتيب 24.1 و 42درصد 
افزاي�ش نش�ان مي ده�د، مش�اوران امالك 
معتقدند كه در بهمن ماه، حجم معامالت تغيير 
چنداني نس�بت به دي ماه و مدت مشابه سال 
قبل نداش�ته اگرچه جنب و جوش پايان سال 
بر ب�ازار حاكم بوده و تعداد قراردادها نس�بت 
به پاييز و تابستان افزايش يافته است، فعاالن 
بازار مس�كن همچنان از كسادي بازار مسكن 
طي يك ماه گذشته مي گويند و از تداوم ركود 

همچنان ناراضي اند.
در اي�ن مي�ان ارقامي ك�ه به گفته مش�اوران 
ام�الك با آمار رس�مي منتشرش�ده مطابقت 
دارد مربوط به قيمت هاس�ت، اغلب مشاوران 
ام�الك از افزاي�ش قيمت ه�ا طي بهم�ن ماه 
مي گويند؛ موضوعي كه موجب شده بسياري 
از فروش�ندگان از فروش ملك خود پشيمان 
شوند و آن را به سال بعد موكول كنند و مابقي 
فروشندگان هم سرقيمت با خريدار همراهي 
نكنند براس�اس گزارش بان�ك مركزي در ماه 
مورد گزارش، متوس�ط قيمت خريد و فروش 
يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله 
شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر 
تهران 14.4 ميليون تومان بوده كه نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 44.4 درصد و نسبت به دي ماه 

4.3 درصد افزايش نشان مي دهد.

در شرايطي كه به گفته فعاالن بازار مسكن در بهمن 
ماه، خريد و فروش چنداني در بازار مس��كن انجام 
نشده است، گزارش ها حاكي از آن است كه مسكن 
در اسفند ماه هم حال و روز خوبي ندارد و قرارگرفتن 
ايران در ليست س��ياه اف اي تي اف و شيوع ويروس 
كرونا در كش��ور و به ويژه پايتخت حجم معامالت و 
مراجعات خريداران بازار مسكن را كاهش داده است.

كاهش تعداد مراجعات به دفاتر مش��اورامالك و به 
تبع آن افت قراردادهاي خريد و فروش در روزهاي 
ابتدايي اس��فند درحالي اس��ت كه همواره روزهاي 
نخس��ت ماه پاياني س��ال، به قول فعاالن اقتصادي 

بره كشان و روزهاي خوب بازار مسكن است. 

  افزايش انصراف ها از فروش
يك��ي از مش��اوران ام��الك ب��ازار مس��كن ك��ه 
در منطق��ه جمال��زاده فعالي��ت مي كند با اش��اره 
ب��ه اينكه قيمت ه��ا طي روزهاي گذش��ته رش��د 
داش��ته اس��ت به »تعادل« مي گويد: بس��ياري از 
فروش��ندگان قيمت ها را افزاي��ش داده اند و برخي 
 از آنها هم از ف��روش ملك خود منصرف ش��ده اند. 
او ادامه مي دهد: البته افزاي��ش قيمت ها مربوط به 

بعد از برگ��زاري انتخابات نمي ش��ود و پيش از آن، 
فروشندگان اقدام به باالبردن قيمت ها كرده بودند. 
اين فعال بازار مس��كن اظهار مي كند: بس��ياري از 
فروش��ندگان تمايل دارند كه واحدهاي خود را در 
سال بعد به فروش برسانند چون نگران اين هستند 
كه از بازار جا بمانند و ملك خ��ود را با قيمت كمتر 

بفروشند.
او اضافه مي كند: پيش بيني مي شود كه بازار مسكن 
در سال آينده تغييرمحسوسي از لحاظ قيمت و حجم 
معامالت نسبت به ماه هاي پاياني سال جاري نداشته 
باش��د. به گفته اين مشاور امالك،  قيمت ها در بازار 
مسكن طي ماه هاي پاياني رشد مي كند اما در سال 
جاري به دليل رشد چشمگير نرخ ارز، قيمت ها بيش 

از سال هاي گذشته افزايش يافت.
او بيان مي كند: هم اكنون قيمت هر مترمربع واحد 
مس��كوني نوس��از در منطقه جمالزاده 23 ميليون 

تومان است.

  تعداد باالي خريداران مسكن
يكي از مشاوران امالك پايتخت كه در منطقه مشيريه 
دفتر مش��اوره دارد درباره وضعيت بازارمس��كن به 
»تعادل« مي گويد: متاثر از وضعيت نرخ ارز در كشور 
و نوسانات رخ داده در اين بخش، اغلب فروشندگان 
بازار مسكن هم از فروش ملك خود پشيمان مي شوند. 
او تصريح مي كند: درحالي كه فروش��ندگان مسكن 
و تعداد فايل ه��اي موجود در بنگاه ها كم اس��ت اما 
خريداران بس��ياري به دفتر مشاوره امالك مراجعه 
مي كنن��د. اين فعال مل��ك ادامه مي ده��د: معامله 
چنداني طي روزهاي گذش��ته انجام نش��ده است و 
قيمت ه��ر مترمربع واحد مس��كوني هم در منطقه 
مشيريه كه در ابتداي سال ۹.۵ ميليون تومان بود به 

12.۵ ميليون تومان رسيده است.
او اظهار مي كند: يكي از داليل افزايش قيمت مسكن، 
رشد قيمت مصالح ساختماني است ضمن اينكه پس 
از انتخابات هم شاهد رشد نه چندان محسوسي در 

بازار ملك بوديم. اين مشاورامالك تصريح مي كند: 
در حال حاضر هم فروشنده چنداني در بازار مسكن 
نداريم اما خريداران زيادي به دفاتر مش��اورامالك 

مراجعه مي كنند.

  فروشنده ها قيمت ها را كاهش نمي دهند
يكي از مشاوران امالك فعال در منطقه مرزداران با 
اشاره به اينكه بازار مسكن كساد است به »تعادل« 
مي گوي��د: خريد و فروش��ي در اين منطق��ه انجام 
نمي شود چون اغلب فروشندگان تمايلي براي فروش 
ملك خود ندارند و برخي ديگر هم قيمت ها را افزايش 
داده اند و فقط با قيمت اعالم ش��ده اقدام به فروش 
مي كنند و در اين شرايط هم خريداران بودجه كافي 

براي خريد ندارند.
او اضافه مي كند: وضعيت بازار به گونه اي اس��ت كه 
دو طرف معامله نمي توانند تعاملي با يكديگر داشته 
باشند چون خريدار توان اقتصادي ندارد و فروشنده 

هم از مواضع خود كوتاه نمي آيد. به گفته اين فعال 
بازار مسكن، ش��يوع ويروس كرونا در كشور هم به 
شرايط كسادي بازار دامن زده است و تعداد مراجعان 
به دفاتر امالك كاهش چشمگيري داشته است. اين 
مشاور امالك ادامه مي دهد: بعد از انتخابات قيمت ها 
تغييري نكرد و رشد قيمتي شاهد نبوديم و قيمت ها 
طي ماه هاي گذشته رشد چشمگيري داشته است و 
ديگر كشش افزايش ندارد. او اظهار مي كند: قيمت 
هر مترمربع واحد مس��كوني نوس��از در اين منطقه 
باالي 23 ميليون تومان تا 32 ميليون تومان اس��ت 
و قيم��ت هر مترمرب��ع قديمي ب��االي 14ميليون 

تومان است.

  افت معامالت به دليل كاهش قدرت خريد
يكي از مشاوران امالك فعال در منطقه ونك با اشاره 
به ركود حاكم بر بازار مسكن به »تعادل« مي گويد: 
شايد در برخي مناطق خريدار وجود داشته باشد اما 
طي ماه هاي گذشته خريدار و فروشنده اي به بنگاه 
ما مراجعه نكرده است. او مي افزايد: با توجه به اينكه 
اقتصاد كشور شرايط خوبي ندارد و ركود برآن حاكم 
است، نمي توان انتظار داشت كه بازار مسكن رونق 
بگيرد و در وضعيت كنوني هم بخش مسكن كساد 
است. اين فعال بازار مسكن ادامه مي دهد: با توجه به 
اينكه قدرت مالي خريداران مسكن به دليل افزايش 
قيمت ها كاهش داشته است، متقاضيان توان الزم 
براي خريد مس��كن را ندارند بنابراين طبيعي است 
كه معامالت افت كند. به گفته اين كارش��ناس بازار 
مسكن، طي روزهاي گذشته قيمت ها دوباره افزايش 
يافته و علت آن هم رش��د قيمت مصالح ساختماني 
است و طي يك هفته گذشته ۵۰ درصد رشد كرده 
اس��ت.  او اظهار مي كند: قيم��ت هرمترمربع واحد 
مسكوني نوس��از در منطقه ونك باالي 3۰ ميليون 

تومان است.

   قيمت ها متاثر از دالر نيست
يكي از فعاالن بازار مس��كن ك��ه در منطقه دالوران 
يك دفتر مش��اور امالك دارد با اشاره به پايين بودن 
معامالت مي گوي��د: اگرچه آمار رس��مي از افزايش 
24درص��دي معامالت در بهمن ماه نس��بت به دي 
ماه مي گوين��د اما تعداد قراردادهاي امضا ش��ده در 
اين منطقه رش��د چنداني نداش��ته اس��ت. او اظهار 
مي كند: قيمت ها پس از انتخابات رش��دي نداشت 
اما به طور كلي قيمت ها باالس��ت و خريد مسكن از 
توان متقاضيان خارج است، طي دوسه ماه گذشته و 
پس از افزايش قيمت دالر، قيمت ها در بازار مسكن 

تغييرچنداني نداشته است.
به گفته اين مش��اورامالك، در اين منطقه قيمت هر 
مترمربع واحد مسكوني نوس��از حدود 13 ميليون 
توم��ان اس��ت. او مي گوي��د: در اين منطق��ه تعداد 
خريداران كم نيس��ت اما فروشنده اي وجود ندارد يا 
اينكه پس از قرارهاي اوليه از انجام معامله منصرف 

مي شود.

  پيش بيني مي شود كه بازار مسكن در سال آينده تغييرمحسوسي از لحاظ قيمت و حجم معامالت نسبت به ماه هاي پاياني سال جاري نداشته باشد.   
قيمت ها در بازار مسكن طي ماه هاي پاياني رشد مي كند اما در سال جاري به دليل رشد چشمگير نرخ ارز، قيمت ها بيش از سال هاي گذشته افزايش 

يافت. هم اكنون قيمت هر مترمربع واحد مسكوني نوساز در منطقه جمالزاده 23 ميليون تومان است 

  درحالي كه فروشندگان مسكن و تعداد فايل هاي موجود در بنگاه ها كم است اما خريداران بسياري به دفتر مشاوره امالك مراجعه مي كنند.  معامله 
چنداني طي روزهاي گذشته انجام نشده است و قيمت هر مترمربع واحد مسكوني هم در منطقه مشيريه كه در ابتداي سال 9.5 ميليون تومان بود 
به 12.5 ميليون تومان رسيده است.  يكي از داليل افزايش قيمت مسكن، رشد قيمت مصالح ساختماني است ضمن اينكه پس از انتخابات هم شاهد 

رشد نه چندان محسوسي در بازار ملك بوديم 

برش
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دانش و فن10گزارش

پيشنهاد دريافت عوارض از تبليغ دهندگان در پلتفرم هاي خارجي از سوي مركز پژوهش هاي مجلس

چالش جديد كسب وكارهاي اينترنتي؛ ماليات از تبليغات
گروه دانش و فن|

پيش��نهاد دريافت عوارض از اشخاص حقيقي و حقوقي 
تبليغ دهنده در پلتفرم هاي خارجي نظير گوگل از سوي 
مركز پژوهش هاي مجلس در كميس��يون تلفيق بودجه 
۹۹ مطرح شده است و در صورت تصويب پيشنهاد مركز 
پژوهش ها از سوي نمايندگان مجلس و در نهايت تصويب 
ش��وراي نگهبان، عمال تمامي تبليغ  دهندگان ايراني كه 
تبليغ كاال و خدمات خود را بر بستر گوگل انجام مي دهند 
بايد ۵۰ درصد مبل��غ پرداختي به گوگل را به خزانه داري 
كش��ور بپردازند. اي��ن موضوع در حالي مطرح ش��ده كه 
كسب وكارهاي اينترنتي همين حاال هم با چالش هايي از 
جمله مشكالت بيمه و ماليات روبرو هستند و براي دريافت 
مجوز بايد از هفت خوان عبور كنند؛ البته دور زدن تحريم ها 
و مقابله با فيلترينگ و ترس از قطعي اينترنت هم مواردي 

است كه نگراني كسب وكارها را تشديد مي كند.
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي پيشنهاد 
دريافت ماليات از شركت هايي كه در سامانه برخط خارجي 
مانند گوگل به تبليغ كاال يا خدم��ات خود مي پردازند را 
مطرح كرده است. خالصه محتواي بند الحاقي اين است 
كه شركت هايي كه تبليغات خود را توسط خدمات تبليغاتي 
گوگل انجام مي دهند، ۵۰ درص��د كل مبلغ پرداختي را 
ماليات دهند تا اين ماليات براي ساماندهي كودكان كار و 

خياباني در اختيار سازمان بهزيستي قرار بگيرد.
اين پيش��نهاد در اصالحيه  بند الحاق��ي ۱ تبصره  ۱۵ 
مصوبه كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ۹۹ مبني بر 
»اخذ عوارض از خدمات ديجيتالي« مطرح شده است. 
در مقدمه  توجيهي اصالحيه نوشته شده طبق آمارها، 
دولت تركيه ۵/۷ درصد، دولت اسپانيا ۳ درصد و دولت 
انگلس��تان ۲ درصد از كل درآمد ناخالص شركت هاي 
فعال در اقتصاد ديجيتال در كشور را به صورت ماليات 
اخذ مي كنند؛ از اين رو مي توان از ش��ركت هايي كه در 
سامانه هاي برخط خارجي به تبليغ كاال يا خدمات خود 
مي پردازند، عوارض دريافت كرد و اين موضوع نش��ان 
مي دهد اين عوارض محدود به ش��ركت هاي فعال در 
حوزه اقتصاد ديجيتال نمي شود. با تاييد اين پيشنهاد 
نه تنها كسب و كارهاي مجازي بلكه كسب و كارهاي 
سنتي كه براي بيشتر شدن فعاليت خود نياز به تبليغ 

در بستر اينترنت دارند درگير اين چالش مي شوند. در 
اين اصالحيه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف 
شده كساني كه از تبليغات اين بسترها استفاده مي كنند را 
شناسايي و به سازمان امور مالياتي معرفي كند. در بخش 
ديگري از اين بند الحاقي به تبليغ در موتورهاي جست وجو 
اشاره كرده و س��پس به جمع و تفريق درآمدي كه از اين 
طريق كسب مي ش��ود پرداخته است: »از آن جايي كه در 
كشور ايران انحصار جست وجو در اينترنت در اختيار شركت 
امريكايي گوگل است، مطابق بررسي هاي به عمل آمده 
شركت گوگل از هر كسب وكارهايي كه داراي چندين هزار 
مشتري هستند، بين ۳۰۰ هزار تا ۶۰۰ ميليون تومان براي 
تبليغات دريافت مي كند. بر اساس برآوردها، بيش از ۳۰۰ 
هزار مورد از كس��ب و كارها و افراد، به دليل كاربران ايراني 
مشتري تبليغات اين شركت باشند و اگر به طور متوسط 
از هر تبليغ ۵ ميليون تومان عايد شركت گوگل شود و هر 
شركت تنها يك بار به گوگول تبليغ سفارش بدهد، ميزان 
درآمد ساالنه گوگل از محل تبليغات شركت هاي ايراني 
بالغ بر۱۵۰۰ ميليارد تومان اس��ت.« با اي��ن برآورد، اين 
پيشنهاد مطرح شده اس��ت كه »اپراتورهاي ارايه دهنده 
خدمات مخابراتي عالوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ۱۰ ريال 
از اس��تفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب 
درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داري كل كشور 
واريز كنند.« ضمن اينكه اشخاص حقيقي و حقوقي كه 
تبليغات خود را توسط خدمات تبليغاتي شركت گوگل 
انجام مي دهند را موظف كرده معادل ۵۰ درصد كل مبلغ 
پرداختي به اين شركت يا نمايندگان آن را به حساب درآمد 

عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند.
با وجود اين، اين طرح چندان براي كسب وكارهاي اينترنتي 
و البته نمايندگان آنها خوش��ايند نيست. كاربران فضاي 
مجازي و خصوصا صاحبان كس��ب و كار در خصوص اين 
تبصره چند س��وال مطرح كردند. از جمله اينكه اين ۵۰ 
درصد با چه معياري در نظر گرفته ش��ده و از آنجايي كه 
شركت گوگل در ايران دفتري ندارد، چطور مي توان به اين 
موضوع نظارت كرد و اينكه چرا از ابتدا چنين پيشنهادي 
مطرح شده كه اجرايي ش��دن آن دور از ذهن است و تنها 

فضاي فعاليت را براي كسب و كارها متشنج مي كند. 
عادل طالبي، دبير انجمن كسب وكارهاي اينترنتي كه 

اين طرح را از اس��اس غلط و اشتباهي ريشه اي مي داند، 
به ديجياتو گفت: »اول بايد دشمني استيزي ها را تمام و 
دفتر گوگل و مايكروسافت و غيره را در ايران افتتاح كرد 
و سپس به فكر دريافت اين عوارض ها و ماليات ها افتاد؛ 
وقتي هيچ دفتر و نهاد رسمي پيرامون اين تبليغات وجود 
ندارد و كسب وكارها و افراد با دردسر بسيار وارد اين حوزه 
ماركتينگ مي شوند؛ چه عوارضي بايد گرفته شود؟« او 
مي گويد: »در حال حاضر شركت هاي دانش بنياني وجود 
دارند كه معاف از ماليات هستند ولي همچنان برايش ۷۰ 
ميليون ماليات رد شده است. اول بايد مشكل كسب وكارها 
با س��ازمان ماليات خودمان را حل كنند و سپس موارد 
جديدي را تعيين كنند. عده اي كارمند كه هيچ تصوري 

از وضعيت كس��ب وكارهاي آنالين ندارن��د، اين طرح را 
چيده اند، آن هم بدون مش��ورت با هيچ نهاد مرتبطي.« 
طالب��ي تاكيد مي كند كه اين مصوبه و مس��ووليتي كه 
وزارت ارتباطات در آن مكلف شده، راه به جايي نخواهد 
برد چرا كه براي تبليغات آنالين در گوگل و ديگر موارد، 
كسب وكارها تحريم ها را دور مي زنند و امكان رصد كردن 
هزينه هاي تبليغاتي آنان توسط هيچ نهادي به طور دقيق 
وجود ندارد. او مي گويد: »كس��ب وكار هم در اين حالت 
 AdWords خوداظهاري حقيقي نمي كند يا هزينه هاي
خود را جاي ايميل ماركتينگ جا مي زند. اين قانون يك 
طرح غيرقابل اجراست؛ ماليات بايد داده شود و حق مردم 
است كه از نفع كسب وكارها بهره مند شوند ولي ماليات 

بر موردي كه از اساس مشكل دارد و معلوم نيست چطور 
محاسبه شده، معني ندارد.« جعفر محمدي، نايب رييس 
كميسيون تجارت الكترونيكي در سازمان نصر نيز باور دارد 
كاهش هزينه ماليات كسب وكارها از ۲۵ درصد به جاي ۱۰ 
درصد مي تواند يكي از داليل مطرح شدن اين طرح باشد. او 
همچنين مي گويد كه رقم ۵۰ درصد اين عوارض چندان 
سنجيده نيست و به نظر مي رسد بايد در آن تجديد نظر 
شود. محمدي البته معتقد است بايد جزييات بيشتري از 
اين طرح منتشر شود تا بتوان اظهارنظرهاي كارشناسانه 
بيشتري در اين باره انجام داد و اما مي گويد اين طرح بايد 
به شيوه اي باشد كه فشار مضاعفي روي كسب وكارهايي 

كه با شرايط كنوني مي جنگند پيش نيايد.
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يك��ي از انواع رايج حمالت فيش��ينگ، اس��تفاده از 
اي ميل هاست؛ اي ميل هايي با ظاهري كامال عادي 
ولي جعلي ك��ه براي گول زدن و س��رقت اطالعات 
مهم كاربران ساخته مي شود. به گزارش ايسنا، براي 
آشنايي بيشتر با فيشينگ و انواع حمالت آن بايد به 
اين سوال جواب داد كه چطور مي شود اي ميل هاي 
فيش��ينگ را تش��خيص داد؟ اين اي ميل ها معموال 
لينك هايي دارند كه ش��ما را ب��ه صفحه اي هدايت 
مي كند ك��ه اطالعات ت��ان را در آن وارد كنيد تا به 
دست سارقان و هكرها برس��د. علي اصغر زارعي، در 
گفت وگو با ايس��نا در اين باره توضيح داد: »اولين و 
مهم ترين بخش اي ميل كه بايد توجه كنيد، آدرس 
فرستنده است، حتما آن را چك كنيد چرا كه معموال 
آدرس فرستنده اي ميل هاي فيشينگ، كامال جعلي 
هستند. باز كردن و خواندن محتواي اي ميل خطري 
ندارد، ولي حواستان باش��د تا قبل از اينكه از واقعي 
بودن اي ميلي مطمئن نشديد، اصال روي لينك هاي 
داخل آن كليك نكنيد. زيرا با اين كار به يك صفحه 
جعلي هدايت مي شويد كه از شما مي خواهد اطالعات 

شخصي تان را وارد كنيد. اگر به آدرس صفحه اي كه 
وارد آن مي شويد دقت نكنيد، به راحتي در دام هكرها 
مي افتيد.« اين كارش��ناس تاكيد كرد: »نشانه ديگر 
اي ميل هاي فيش��ينگ، داش��تن غلط اماليي است 
زيرا احتمال خيلي كمي وجود دارد كه اي ميل هاي 
شركت هاي معتبري مثل گوگل و فيس بوك و غيره 
غلط اماليي داش��ته باش��ند، پس متن اي ميل را با 
دقت بخوانيد.« به گفته او نكته مهم ديگر كه بايد به 
آن توجه كنيد، درخواس��ت هايي است كه در داخل 
اي ميل از شما مي شود، اگر ديديد اطالعات خصوصي 
از شما خواسته شده است، مطمئن باشيد كه با يك 

اي ميل فيش��ينگ روبرو هس��تيد، چون هيچ كدام 
از ش��بكه هاي اجتماع��ي، س��رويس هاي اي ميل، 
بانك ها و ساير س��ازمان هاي معتبر چنين چيزي از 
ش��ما نمي خواهند.« زارعي تصريح كرد: معموال در 
اي ميلهاي فيشينگ محتوا را طوري آماده مي كنند 
كه شرايط پراسترس براي كاربران ايجاد كنند، مثال 
مي نويسند كه حساب تان هك شده و روي اين لينك 
بزنيد و پسورد را ريست كنيد. با اين كار خيلي راحت 
پسورد شما را مي گيرند و حسابتان را هك مي كنند. 
الزم است به ضميمه هاي اي ميل توجه كنيد؛ معموال 
اي ميل هاي فيشينگ فايل هاي مخربي دارند كه شما 
را ترغيب به دانلود آنها مي كنند، حواستان باشد كه 
ظاهر اي��ن فايل ها خيلي عادي اس��ت و درحقيقت 
چيزي نيس��تند كه شما مش��اهده مي كنيد. اگر به 
هر دليلي مورد حمله فيشينگ قرار گرفتيد، خيلي 
س��ريع پس��ورد اي ميل تان را عوض كني��د. اگر هم 
به اي ميل س��ازماني تان حمله ش��د، مي توانيد آن 
را با واحدIT س��ازمان در ميان بگذاريد كه پس��ورد 

اي ميل تان را عوض كنند.«

رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي با 
بيان اينكه اج��ازه افزايش قيمت را به اپراتورهاي موبايل 
نمي دهيم، گفت: »توانسته ايم يك بازار ۵ ميليوني ايجاد 
كنيم اما هم اكنون ۵۵ درصد بازار در دست مخابرات است. 
حسين فالح جوشقاني در گفت وگو با فارس با بيان اينكه 
نگاه ما اين است كه بازار قيمت هاي اپراتورها را مشخص 
كند، گفت: »ب��ا توجه به گام هاي خوبي كه برداش��تيم 
توانسته ايم يك بازار ۵ ميليوني ايجاد كنيم اما هم اكنون 
۵۵ در صد بازار به دست مخابرات است.« فالح جوشقاني 
تصريح كرد: »در حال حاضر ظرفيت ها ي خدمات اينترنتي 
عمدتا دست مخابرات است و از طرف ديگر زيرساخت هاي 
الزم هم وجود ندارد. البته در ش��هرهاي شيراز و اهواز به 
اپراتوره��ا اجازه داديم كه به پوش��ش خدمات اينترنتي 
قوي تر بپردازن��د.« وي ادامه داد: »رگوالتورهاي س��اير 
كشورها به دليل اينكه بازارهايشان به بلوغ رسيده نظارت 
آنها كمتر مي شود اما رگوالتورهاي ما هنوز بالغ نيستند 
به طوري كه ما همچنان رگوالتور نسل ۳ هستيم اما ساير 
كشور ها نسل چهار بوده و در حال حركت به سمت نسل 

پنجم هستند.«

رويترز| كاربران آلماني فيس بوك از اين شبكه اجتماعي 
مي خواهن��د ۸ دالر در هر ماه به خاطر انتش��ار اطالعات 
تماس آنها بپردازد به گزارش تسنيم، يك مطالعه در مورد 
ارزش��ي كه افراد در كش��ورهاي مختلف براي اطالعات 
شخصي خود قائل هستند نشان مي دهد كاربران آلماني 
فيس بوك از اين شبكه اجتماعي مي خواهند ۸ دالر در هر 
ماه به خاطر انتشار اطالعات تماس آنها بپردازد در حالي كه 
كاربران امريكايي تنها ۳.۵۰ دالر مي خواهند. اين مطالعه 
كه توسط موسسه سياست فناوري انجام شده اولين تالش 
براي كّمي كردن ارزش حريم خصوصي و اطالعات آنالين 
افراد است. در اين مطالعه، با نگاه به عادات مردم در امريكا، 
آلمان، مكزيك، كلمبيا و آرژانتين، ارزش حريم خصوصي 
مردم بررسي ش��د. قانون گذاران امريكا جرايم سنگيني 
براي ش��ركت فيس بوك و يوتيوب گوگل به خاطر نقض 
حريم خصوصي افراد وضع كرده اند. اس��كات والستنن، 
رييس موسسه سياست فناوري امريكا مي گويد: » تفاوت 
در ميزان ارزشي كه مردم به حريم خصوصي و اطالعات 
خود در سراسر كش��ور مي دهند نشان مي دهد مردم در 
برخي مناطق قوانين ضعيف تري را مي خواهند در حالي كه 
برخي در ساير مناطق قوانين سختگيرانه تري را درخواست 
مي كنند.« اين مطالعه نشان داد آلماني ها مي خواهند در 
ازاي انتشار اطالعات شخصي شان، پول بيشتري بگيرند. 
پس از آن كاربران امريكايي قرار دارند. يك پلتفرم فناوري 
مثل فيس بوك به طور متوسط بايد ماهانه ۸.۴۴ دالر براي 
انتشار اطالعات حساب بانكي افراد، ۷.۵۶ دالر براي انتشار 
اطالعات مربوط به اثر انگش��ت، ۶.۰۵ دالر براي خواندن 
متون ش��خصي افراد و ۵.۸۰ دالر براي انتشار اطالعات 
مربوط به برداشت از حساب بانكي آنها پرداخت كند. اما 
مردم براي انتش��ار اطالعات مربوط به محل زندگي شان 
تنها ۱.۸۲ دالر درخواست كردند و براي دريافت تبليغات 

از طريق پيامك چيزي نمي خواهند.

در پي توافقنامه همكاري بين شركت ارتباطات زيرساخت 
و پژوهشگاه فضايي ايران، ارتباطات مورد نياز زيرساختي 
توس��ط بالن هاي مخابراتي تامين مي ش��ود. به گزارش 
پژوهشگاه فضايي ايران، توافقنامه همكاري بين شركت 
ارتباطات زيرساخت و پژوهش��گاه فضايي ايران منعقد 
شد. عباس سلماني زاده، معاون اجرايي پژوهشگاه فضايي 
اي��ران در اين باره گف��ت: »اين توافقنامه  براي توس��عه 
همكاري ها و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي دو طرف 
منعقد شده است. در راستاي تشريك منابع و استفاده از 
زيرساخت ها و تجارب موجود در پژوهشگاه فضايي ايران، 
براي ارايه خدمات مشاوره و انجام امور نظارتي و همكاري 
به منظور تحقق خدمات فني و مهندسي شركت ارتباطات 
زيرساخت و ايجاد يك چارچوب نظام مند براي گسترش 
و توس��عه همكاري ها، اين توافقنامه منعقد شده است.« 
معاون اجرايي پژوهشگاه فضايي ايران در خصوص موضوع 
توافق نامه گفت: »ارايه خدمات مشاوره، انجام امور نظارتي 
در زمينه هاي كسب فناوري، طراحي و ساخت و راه اندازي 
پروژه هاي مورد نياز شركت زيرساخت از جمله موضوعات 

مورد توافق است.«

ديلي ميل| محققان ژاپني يك كاغذ با قابليت اتصال 
ب��ه اينترنت اب��داع كرده اند كه مي توان��د اطالعات را 
به  صورت بي سيم به دستگاه هاي مختلف منتقل كند. 
به گزارش مهر، محققان در ژاپن نوع جديدي از كاغذ 
حافظ محيط زيست و متصل به اينترنت ابداع كرده اند 
كه ضخامت آن فقط يك ميليمتر اس��ت. اين اختراع 
»كاغذنان��و« نام گرفته و محقق��ان معتقدند با كمك 
آن مي توان طيف وس��يعي از اطالعات را در طبيعت 
جمع آوري كرد. اين پروژه در انستيتو ISIR دانشگاه 
اوزاكا و به رهبري تاكاش��ي كازوگا دانشجوي مقطع 
دكتري انجام شده است. كاغذ نانوي مذكور سطحي 
صاف و بافتي مشابه پالستيك دارد. اين اختراع طوري 
طراحي شده تا در محيط زيست تجزيه شود و نگهداري 
آن ارزان قيمت است. در آزمايش ها كاغذ نانو ۴۰ روز 
پس از آنكه در زمين قرار گرفت، تا ۹۵ درصد تجزيه شد. 
همچنين به گفته محققان قطعات فلزي به كاررفته در 
كاغذ نيز با رنگي غير سمي پوشيده شده اند. محققان يك 
دستگاه كوچك سنجش رطوبت هوا در كاغذ نانو قرار 
دادند تا سطح رطوبت و بخار آب در هوا يا خاك را بررسي 
كند. اطالعات جمع آوري شده توسط رطوبت سنج به 
يك حسگر كوچك بي سيم ارس��ال مي شود و از آنجا 
به طور آنالين به دس��تگاه هاي ديگ��ر انتقال مي يابد. 
اين دستگاه با هدف آن ابداع شده كه بخشي از شبكه 

اينترنت اشيا باشد.

ت�ك رادار| تماي��ل كاربران ب��ه اس��تفاده از مرورگر 
اج كروميوم باعث ش��ده گوگل از نفوذ خ��ود براي اغواي 
آنها به اس��تفاده از كروم روي بياورد. به گزارش ديجياتو، 
مايكروس��افت تا چند س��ال پيش با اينترنت اكس��لورر 
حرف اول را دنياي مرورگرها م��ي زد اما قافيه را به كروم 
باخت. اين كمپاني پس از مدت ها كش و س��وق سرانجام 
به اس��تفاده از كروميوم روي آورد كه حاصل آن مرورگر 
اج كروميوم است. در  حالي كه تنها حدود يك ماه از انتشار 
نس��خه پايدار اين اپ مي گذرد و حتي به صورت خودكار 
روي سيس��تم هاي ويندوزي نصب نشده، به نظر تمايل 
كاربران به اس��تفاده از آن گوگل را نگران از دس��ت دادن 
سهمش در بازار كرده است. اين نگراني باعث شده گوگل 
در محبوب ترين سرويس هاي خود با نمايش هشدارها و 
پيام هاي مكرر كاربران را به سوي كروم بكشاند. براي مثال 
از چند روز قبل زماني كه كاربران اج كروميوم براي نصب 
افزونه به فروشگاه كروم وب استور سر مي زنند، اين پيام به 
نمايش در مي آيد: »براي استفاده ايمن از افزونه ها گوگل 
نصب كروم را به شما پيشنهاد مي كند.« اين شركت حاال 
تالش هاي خود را گس��ترده تر هم ك��رده و در صورت باز 
كردن سرويس هاي پركاربردي نظير موتور جست وجو، 
جيميل، داكس و درايو با استفاده از اج كروميوم پيام هاي 
متعددي را براي ترغيب كاربر به استفاده از كروم نمايش 
مي دهد. محتواي اين پيام ها ب��ه مزاياي مرورگر گوگل 
نسبت به رقيب اشاره داشته و روي امنيت و سرعت باالي 
كروم تاكيد مي كند. از ديگر پيام ه��اي اغواگرانه گوگل 
مي توان به امكان مخفي كردن تبليغات آزاردهنده، وجود 
مترجم داخلي و استفاده از س��رويس داكس به صورت 
آفالين اشاره كرد. مايكروسافت طي هفته هاي آينده و از 
طريق يك به رزورساني اج را با نسخه كروميوم جايگزين 
خواهد كرد. بايد منتظر ماند و ديد در آن زمان گوگل چه 

راهكاري را در پيش خواهد گرفت.

روش هاي تشخيص اي ميل هاي خطرناك
براي جلوگيري از حمالت فيشينگ

 اپراتو رهاي موبايل
اجازه افزايش قيمت ندارند

اهميت آلماني هابه حفظ 
حريم خصوصي شان

تامين ارتباطات زيرساختي 
توسط بالن هاي مخابراتي

كاغذي با قابليت اتصال
به اينترنت ساخته شد

زددي نت| ش��ركت سيس��كو از ارايه خدمات كلود 
نرم افزاري و س��خت افزاري ويژه شبكه هاي سيار خبر 
داده است كه استفاده از خدمات نسل پنجم را تسهيل 
مي كند. به گزارش فارس، سيس��كو از ارايه مجموعه 
جدي��دي از خدمات نرم افزاري و س��خت افزاري خبر 
داد كه به شركت هاي فناوري كمك مي كند خدمات 
نسل پنجم خود را با تنوع و كيفيت باالتري ارايه كنند. 
اين خدمات كلود بيش��تر كاربران ش��بكه هاي سيار 
تلفن همراه را نشانه گرفته، اما ش��هروندان عادي در 
منازل و ارايه دهن��دگان خدمات محتوا نيز مي توانند 
از آن استفاده كنند. همزمان با آغاز ارايه خدمات نسل 
پنجم تلفن همراه در برخي نقاط جهان، شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات اينترنتي و اپراتورهاي سيار براي 
ارايه خدمات جديد چندرس��انه اي تحت فش��ار قرار 
گرفته اند و بر اس��اس گزارش سيسكو تا سال ۲۰۲۳ 
نزديك به ۳۰ ميليارد وسيله متصل به شبكه هاي نسل 
پنج��م در جهان وجود خواهند داش��ت كه بايد براي 
رفع نيازهاي كاربران آنها خدمات متنوعي ارايه شود. 
سرويس كلود سيسكو براي شبكه هاي نسل پنجم به 
گونه اي طراحي ش��ده كه توانايي تحمل بار ترافيكي 
زياد و استفاده همزمان كاربران متعدد را داشته باشد. 
همچنين براي افزايش كيفي��ت خدمات ويدئويي از 
طريق اين س��رويس نيز تمهيدات ويژه اي انديشيده 

شده است.

سيسكو خدمات كلود ويژه 
شبكه هاي سيار ارايه مي دهد

دولوپرز| اتحاديه اروپا در حال بررسي طرحي است كه 
توليدكنندگان تلفن هوشمند را براي تعويض آسان باتري 
محصوالتشان تحت فشار مي گذارد. به گزارش ديجياتو، 
اتحاديه اروپا مي خواهد توليدكنندگان لوازم الكترونيكي 
را وادار كند تا تعويض باتري در محصوالتشان را آسان تر 
كنند. سازگاري با محيط زيست، هسته اصلي اين طرح 
پيشنهادي اس��ت؛ چراكه كاربران مي توانند با تعويض 
باتري گوشي خود، مدت زماني طوالني تري از آن استفاده 
كنند كه به توليد زباله الكترونيكي كمتر منتهي مي شود. 
فرانس تيمرمن، نايب رييس »توافق سبز« در كميسيون 
اروپا، اواسط ماه آينده ميالدي اين طرح را پيشنهاد خواهد 
كرد. طبق گزارشات، اتحاديه اروپا تغييراتي جزئي در اين 
طرح داده كه شركت ها را به بازيافت محصوالت بيشتر، 
اس��تفاده مجدد از مواد خام و سازگاري بيشتر توليدات 
با محيط زيس��ت وادار مي كند. طبق طرح پيش��نهادي 
جديد، مسووليت كاهش زباله هاي الكترونيكي بر دوش 
توليدكنندگان اس��ت و آنها بايد از اينكه محصوالتشان 
تعميرپذي��ري بااليي دارن��د، اطمين��ان حاصل كنند. 
سازندگان همچنين بايد قطعات يدكي را به طور فراوان 
در اختيار عموم قرار دهند تا شركت هاي تعميركننده نيز 
سود ببرند. تيمرمن همچنين طرح ممنوعيت نابودسازي 
محصوالت فروخته نش��ده در تمام كشورهاي اروپايي را 
پيشنهاد داده كه شركت ها را به اس��تفاده دوباره از مواد 
خام و كاهش صادرات زباله به كش��ورهاي ديگر تشويق 
مي كند. اتحادي��ه اروپا به منظور تش��ويق كمپاني ها به 
بازيافت محصوالت و استفاده مجدد از لوازم الكترونيكي 
قديمي، قصد دارد گوشي ها، تبلت ها و شارژرهاي قديمي را 
جمع آوري كند. اين اتحاديه همچنين مي خواهد با تمركز 
بيشتر بر بازيافت مواد به كاررفته در بسته بندي محصوالت، 
استفاده از ميكروپالستيك ها در محصوالت و بسته بندي 

آنها را محدود كند. 

فشار اروپا بر توليدكنندگان 
موبايل براي تعويض آسان باتري

هراس گوگل از افزايش 
كاربران مرورگر اج كروميوم

اخبار

دنياي فناوري

كاهش رونق بازي ها با افت 
تراكنش هاي درون بازي

رم��ز دوم پويا اي��ن روزه��ا بس��ياري از صاحبان 
كسب وكارهاي اينترنتي و كاربران را با چالش هاي 
جدي مواجه كرده اس��ت و كارب��ران در مواجهه با 
چالش هاي استفاده از رمزدوم پويا ترجيح مي دهند 
قيد خريدهاي آنالين را بزنند كه نتيجه اش كاهش 
تراكنش هاي كسب وكارهاي اينترنتي شده است. از 
جمله كسب وكارهاي اينترنتي كه درآمدشان بر پايه 
ميزان تراكنش هاي كاربران ش��ان شكل مي گيرد، 
بازي سازان موبايلي ايراني است. به گزارش بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي و براساس آمارها در دنيا بيش از 
۸۰ درصد از كل فرآيند صنعت بازي، درون پرداخت 
اس��ت و بخش عم��ده اي از درون پرداخت ها بابت 
تسريع زماني در روند انجام بازي است. از آنجايي كه 
بس��ياري از پرداخت ها در بازي آني انجام مي شود، 
خيلي از كشورها در اس��تورهايي چون گوگل پلي 
راهكار پرداخت با يك كلي��ك را در نظرگرفتند تا 
كاربر، بتواند بدون ات��الف وقت به راحتي پرداخت 
را انجام دهد. براس��اس آخرين پيمايش بنياد ملي 
بازي هاي رايان��ه اي )واحد دايرك( در پايان س��ال 
۱۳۹۶ از مجموع حدود ۳۲هزار عنوان بازي در كافه 
بازار، تنها هفت درصد قابليت درون پرداخت دارند. 
ازطرفي در حالي كه همان شيوه  پرداخت با استفاده 
از رمز دوم ايستا باعث كاهش شانس پرداخت مي شد 
كه اين فرآيند در حال حاضر و با اجراي رمز دوم پويا 

پيچيده تر نيز شده است.

   ضربه به قلب صنعت بازي سازي ايراني
قلب صنعت بازي س��ازي ايراني ك��ه منجربه رونق 
اشتغال زايي داخلي مي شود، بازي هاي موبايلي است. 
نزديك به ۱۴ درص��د از كل بازار نرم افزار بازي هاي 
ويدئويي در اختيار بازي هاي بومي بوده و بيش از ۷۵ 
درصد از آن متعلق به بازي هاي موبايلي است. اينكه 
فرآيند اجرايي شدن رمز پويا بر روند تراكنش هاي 
كارب��ران بازي هاي ايراني و درنتيجه كاهش درآمد 
ش��ركت هاي پرفروش و پرمخاطب بازي ساز تاثير 
داش��ته يا خير، سوالي است كه مديران سه شركت 
بازي  س��از ايراني به آن پاس��خ داده اند. اميرحسين 
ناطقي كه اين روزها شركت شان با بحران جدي در 
ميزان خريد و تراكنش روبرو شده است، مي گويد: 
»همزمان با اجباري شدن استفاده از رمز دوم پويا، 
حدود ۳۰ درصد از حجم خريد روزانه شركت ما ظرف 
مدت يك هفته كاهش پيدا كرد. ميزان تراكنش ها نيز 
از ۳۰۰۰ به ۲۰۰۰ تراكنش كاهش يافته است. اين 
روند طي حدود چهار هفته اخير كه از اجراي رمز دوم 
پويا گذشته، ادامه داشته و كمتر از ۱۰ درصد بازگشت 
داشته ايم.« وي با اينكه بر لزوم اجراي رمز دوم پويا در 
راستاي جلوگيري از فيشينگ تاكيد دارد، اما نسبت 
به نحوه پياده سازي غيركارشناسي آن اعتراض دارد و 
مي گويد: » مشكالتي چون ارسال نشدن پيامك رمز 
پويا براي كاربر و بعضا سوختن كارت ها باعث شده تا 
عده اي تا عبارت رمز پويا را مي بينند به طور كلي از 
پرداخت منصرف مي شوند و همين موضوع ميزان 

خريد را كاهش داده است.«
شهريار ازهاريان فر نيز گفت: »اجرايي شدن فرآيند 
استفاده از رمز دوم پويا تا اندازه بسيار زيادي دركاهش 
ميزان تراكنش هاي كاربران از فروشگاه هاي آنالين 
بازي موثر بوده است. با اين كار فرآيند خريد توسط 
كاربران س��خت تر ش��ده و آمار خريدهاي ناموفق 
وجود دارد. در مناطقي كه پوشش شبكه اي خوبي 
ندارد، ارسال پيامك رمز به خريدار با موفقيت انجام 
نمي شود.« وي درباره  اينكه مسووالن براي سهولت 
در فرآين��د اجراي رمز دوم پويا به منظور اس��تفاده 
راحت تر كاربران چه اقداماتي مي توانند انجام دهند، 
چند راه حل پيشنهاد داد و گفت: »مي توان فرآيند 
خريد را تنها با يك كليك انج��ام داد. اين امكان در 
درگاه هاي بازار و ماركت هاي معتبر وجود داشته باشد 
كه كاربران اطالعات بانكي خود را در سيستم ذخيره 
كنند و موقع انتخاب پكيج، تنها با يك كليك خريد 
انجام شود. راه حل دوم اين است كه سقف خريد با رمز 
دوم پويا افزايش داده شود و استفاده از آن اختياري 
باشد.« ازهاريان فر همچنين آموزش و اطالع رساني 
گسترده در خصوص نحوه  استفاده از رمز دوم پويا را 
اقدامي موثر از سوي بازي سازان در راستاي افزايش 
ميزان تراكنش هاي كاربران مي داند. هر چند كه به 
اعتقاد او اين كار هزينه هايي را بر دوش تيم سازنده  

بازي مي گذارد.

   هماهنگ ش�دن كاربر با رم�ز دوم پويا 
طول مي كشد

محمد زهتابي نيز با تاكيد بركاهش نرخ موفقيت 
تراكنش ها پس از اجراي طرح رمز دوم پويا گفت: 
هرچندكه اين كاهش براي مقاطع كوتاه بي سابقه 
نيست، اما نس��بت به ميانگين بلندمدت بين پنج 
تا ۲۵ درصد افت داش��ته و در كمترين سطح خود 
در ش��ش ماه گذشته قرارگرفته اس��ت. نمودارها 
نش��ان مي دهندكه ميزان موفقي��ت تراكنش به 
تعداد آغاز تراكنش ها وابس��ته اس��ت و با افزايش 
تعداد تراكنش ها، نرخ موفقيت نيز بيشتر مي شود 
و برعكس. اگر اين دو را ب��ا هم در نظر بگيريم نرخ 
موفقيت تراكنش ها، نسبت به تعداد بعد از اجراي رمز 
دوم پويا در پايين ترين سطح قرار دارد.« بيشترين 
انص��راف از خريد، بنا به گفت��ه زهتابي در درگاه ها 
اتف��اق مي افتد و گروهي هم كه رم��ز پويا ندارند و 
مي دانند ك��ه نمي توانند پرداخ��ت كنند، اصال به 
مرحله خريد نمي رسند. او افزود: »هماهنگ شدن 
با چنين تكنولوژي اي ارتباط زيادي با سن كاربران 
دارد. برخي از كاربران مسن تر تازه داشتند با فرآيند 
اس��تفاده از رمزدوم عادت مي كردند كه استفاده از 
رمز دوم پويا اجباري شد و هماهنگ شدن با آن براي 
بس��ياري از كاربران زمان بر است و طول مي كشد. 
بررسي ها نشان مي دهند اكثر افرادي كه موفق به 
خريد نشده اند از مرحله فروشگاه بازي رد شده اند و 
در مرحله بعد هنگام استفاده از درگاه بانكي يا خريد 

با اعتبار فروشگاه مربوطه، ناموفق بوده اند.«
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معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(:

رييس سازمان امور عشاير ايران تشريح كرد

قطار اشتغال زايي بنياد بركت به گيالن رسيد

تالش براي تامين زيرساخت هاي اقتصادي و معيشتي  عشاير

با ايجاد 1860 فرصت ش��غلي در شهرهاي صومعه سرا و 
تالش، گيالن نيز به اس��تان هاي تحت پوشش طرح هاي 
اشتغال زايي اجتماع محور بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 

امام پيوست. 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت ستاد 
اجراي��ي فرمان حضرت ام��ام )ره( از راه اندازي 620 طرح 
اشتغال زايي اجتماع محور در صومعه سرا و تالش خبر داد 
و گفت: افتتاح اين تعداد طرح اشتغال زايي، ايجاد 1860 
شغل را در مناطق محروم و روستايي اين شهرها به دنبال 

داشته است. 
رض��ا راض��ي زاده ادام��ه داد: طرح ه��اي اش��تغال زايي 
اجتماع محور بنياد بركت در 25 روس��تاي صومعه سرا و 

تالش به بهره برداري رسيده يا در شرف راه اندازي است.
وي خاطرنشان كرد: از 620 طرح اشتغال زايي اجتماع محور 
مذكور، 266 طرح به بهره برداري رسيده و 354 طرح ديگر 
نيز در دست اقدام است.به گفته معاون توسعه كارآفريني 
اجتماع محور بنياد بركت، گيالن از جمله استان هايي است 
كه امسال و براي اولين مرتبه تحت پوشش فعاليت هاي 

اشتغال زايي اين بنياد قرار گرفته است.
راضي زاده اظهار داشت: 8 مجري و تسهيل گر بنياد بركت 
در گام اول، 620 ط��رح اش��تغال زايي را در 25 روس��تاي 
صومعه سرا و تالش ايجاد كرده اند يا در دست اجرا دارند.وي 
از اختصاص 580 ميليارد ريال براي راه اندازي اين طرح ها 
خبر داد و افزود: پرورش دام سنگين، بلدرچين، مرغ، زنبور 

عسل و مشاغل فني و خدماتي بيشترين سهم را از شغل هاي 
ايجاد شده در صومعه سرا و تالش به خود اختصاص مي دهند. 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت درباره 
فعاليت هاي اشتغال زايي اين بنياد در سال آينده در استان 
گيالن نيز توضيح داد: سال 99 عالوه بر ادامه اقدامات در 
صومعه سرا و تالش، شهر رشت و حومه اش نيز تحت پوشش 
فعاليت هاي بنياد بركت قرار خواهند گرفت.راضي زاده ادامه 
داد: با توجه به معضالت اجتماعي و آسيب پذير بودن حومه 
شهر رشت، برنامه هاي ويژه اي براي ايجاد فرصت هاي كسب 
و كار در اين مناطق در دس��تور كار است. وي خاطرنشان 
كرد: بنياد بركت با توجه به درخواس��ت متقاضيان، ايجاد 
فرصت هاي شغلي را در دستور كار قرار مي دهد و شغلي را به 
كارآفرينان تحميل نمي كند و طرح هاي اشتغال زايي بركت 
با توجه به پتاسيل ها و ظرفيت هاي محلي هر منطقه ايجاد 
مي شود.گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام تا 
به امروز يك هزار و 189 طرح شامل توانمندسازي اقتصادي، 
امور زيربنايي و فرهنگي، سالمت و ساير خدمات را با حجم 
س��رمايه گذاري يك هزار و 519 ميليارد ريال در مناطق 
محروم و كمتر توسعه يافته استان گيالن به بهره برداري 
رسانده است يا در دس��ت اقدام دارد. اين بنياد همچنين 
با هدف ايجاد فرصت هاي كسب وكار، محروميت زدايي، 
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، ارتقاي سطح زندگي و 
توزيع عادالنه  امكانات و فرصت ها، نهضت ايجاد اشتغال را در 
مناطق محروم و كمتر برخوردار كشور راه اندازي كرده است.

گروهبنگاهها|
بهبود شاخص هاي معيش��تي و زيرساختي يكي از 
راهكارهايي است كه دولت از طريق آن تالش مي كند 
تا زمينه معكوس كردن مهاجرت روستاييان به شهرها 
را فراهم كند. يكي از مهم ترين نيازهاي روستاييان و 
عشاير تامين انرژي مورد نياز در بخش هاي مختلف 
است؛ بر همين اساس رييس سازمان امور عشاير ايران 
مي گويد: امسال هشت هزار خانوار و سال آينده 1۷ 
هزار خانوار عشايري در س��طح كشور توسط وزارت 
نيرو از پنل خورشيدي برخوردار مي شوند. كرمعلي 
قندالي در نشست ش��وراي عشايري استان خراسان 
جنوبي افزود: قرار بود اين طرح سال 94 اجرايي شود 
اما سازمان بازرسي ورود پيدا كرد و با بحث هايي كه در 
خصوص استاندارد پنل ها ايجاد شد اين طرح به تعويق 
افتاد.وي بيان كرد: جامعه عشايري در حوزه هايي از 
قبيل بهداشت و درمان، آموزش و فرهنگ با مشكالتي 
مواجه هستند كه س��ال 93 طرح ويژه ارتقاي سطح 
سواد، طرح ويژه فرهنگي مذهبي و طرح ويژه بهداشت 
و درمان در دستور كار قرار گرفت و در نهايت در هيات 

دولت مصوب شد و از ابتداي سال 96 نيز ابالغ شد.
رييس سازمان امور عش��اير ايران ادامه داد: در حال 
حاضر جامعه عشاير خراس��ان جنوبي در حوزه هاي 
مذكور با مش��كالتي مواجه هس��تند كه درخواست 
داريم مسووالن استان از ستادهاي ملي اين موضوع 
را مطالبه كنند چراك��ه از اين طريق بخش زيادي از 
مشكالت برطرف خواهد ش��د. اينكه گفته مي شود 
آيين نامه س��اماندهي عشاير بايد به روز شود درست 
است ما نيز پارسال اين آيين نامه را تا در مجلس برديم 
تا قانوني ش��ود اما همين آيين نام��ه 90 درصد قابل 
اجرا است. جامعه عش��اير به عنوان قشر مولد كشور 
به طور تقريبي خوداتكا بوده و چرخه زندگي، منابع و 

ضروريات عشاير توسط همين قشر تامين مي شود.

   اجراي طرح زنجيره توليد گوشت قرمز
وي به اجراي طرح زنجيره توليد گوش��ت قرمز در كشور 
اش��اره كرد و گفت: براي اجراي اين ط��رح يك درصد از 
تسهيالت صندوق توسعه ملي اختصاص مي يابد كه امسال 
براي تقويت بنيان توليد عش��اير در بخش زنجيره توليد 

گوشت قرمز 600 ميليارد تومان تخصيص خواهد يافت.
رييس سازمان امور عشاير ايران افزود: اصالح روش تغذيه 
دام يكي از فاكتورهاي طرح زنجيره گوشت قرمز است كه 
مصرف دام عش��اير از 10 هزار تن در سال 94، پارسال به 
180 هزار تن رسيد و اتفاق بسيار نادري در زمينه اصالح 
روش تغذيه افتاد. با اجراي طرح زنجيره گوشت قرمز سعي 
كرديم دام از مرتع جدا شود و در فضايي بسته پرواربندي 
شود كه راندمان توليد گوش��ت نيز باال رفت. طرح هاي 
متعددي از جمله طرح هفتگانه، زنجيره گوش��ت قرمز، 
زنجيره فرآوري لبنيات، زنجيره گياهان دارويي، زنجيره 
صنايع دستي در حوزه عشاير در حال انجام است. وي يادآور 

شد: كارگروه توسعه صنايع دستي و گردشگري عشاير با 
هم ملحق شد تا توليدات صنايع دستي عشاير استان ها 
مورد توجه واقع شود. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: 
در تسهيالت اشتغال پايدار روستايي و عشايري يكي از 
مشكالتي كه در دستورالعمل اين طرح آمده بود، اينكه 
عش��اير به لحاظ نوع زندگي قادر به انجام آن نبودند لذا 
آنطور كه بايد از اين منابع نتوانستيم بهره مند شويم. وي به 
مشكالت حوزه آب شرب عشاير خراسان جنوبي اشاره كرد 
و گفت: براي آبرساني به مناطق عشايري استان خراسان 
جنوبي 2 طرح با اعتبار 39 ميليارد تومان اجرا خواهد شد 
كه از اين محل 900 خانوار عشايري از نعمت آب برخوردار 
خواهند شد. مجتمع آبرساني به منطقه عشايري زيركوه 
و قاينات تا چند ماه آينده به بهره برداري مي رسد كه 19 
ميليارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملي به اين 
پروژه اختصاص يافته اس��ت. همچنين عمليات اجرايي 
مجتمع آبرساني منطقه عش��ايري »منجيكوه« و »چاه 

زرد« نهبندان نيز امروز آغاز شد كه تا سه تا چهار ماه آينده 
فاز نخست آن به بهره برداري مي رسد. قندالي بر برندسازي 
محصوالت توليدي عشاير استان خراسان جنوبي تاكيد كرد 
و گفت: در خصوص برندسازي محصوالت توليدي عشاير 
مي توان در زمينه مواد پروتئيني گوشت قرمز به عنوان يك 
محصول نسبتا پاك و سالم برندسازي كرد. همچنين در 
حوزه صنايع دستي به ويژه فرش و استفاده از سنگ هاي 
قيمتي و فرآوري آن با هدف ايجاد ارزش افزوده مي توان 

برندسازي كرد.

   لزوم راه اندازي سامانه عشاير كاال 
قائم مقام سازمان امور عشاير كشور نيز خواستار راه اندازي 
سامانه اي تحت عنوان »عشاير كاال« در خراسان جنوبي 
شد. شاهپور عاليي مقدم افزود: استعدادهاي عشاير استان 
در زمينه توليد صنايع دس��تي بي نظير است لذا اگر اين 
سامانه راه اندازي شود، درآمد خوبي از محل فروش صنايع 

دستي و توليدات عشاير نصيب اين قشر مي شود.
وي بيان كرد: در بس��ياري از اس��تان ها خدمات در قالب 
ش��ركت هاي دانش بنيان، فني، مهندس��ي و پشتيباني 
انجام مي شود كه اگر دو شركت فني در خراسان جنوبي 
راه اندازي شود، كمك شايسته اي به فارغ التحصيالن اين 
قشر نيز مي شود. قائم مقام سازمان امور عشاير ايران تاكيد 
كرد: بايد فرهنگ سازي شود تا در جلسات متعدد از جمله 
توديع و معارفه، از توليدات و صنايع دستي عشاير خراسان 
جنوبي استفاده ش��ود چراكه استفاده از اين كاالها سبب 
معرفي فرهنگ منطقه شده و صنايع دستي عشاير استان 
را رونق مي دهد. مديركل عشاير خراسان جنوبي هم گفت: 
13 درصد جمعيت استان ش��امل 81 هزار نفر را عشاير 
تشكيل مي دهند كه معادل هفت درصد جمعيت عشاير 
كشور است. حسين حس��ين پور افزود: بر اساس آخرين 
سرش��ماري يك ميليون و 200 هزار راس دام معادل 34 
درصد جمعيت دامي و 30 درصد توليدات اين بخش نيز 

مربوط به عشاير است. وي بيان كرد: عشاير استان در قالب 
58 طايفه مستقل ييالق و قشالق دارند كه 80 درصد آنان 
در مناطق مرزي سكونت دارند. مديركل عشاير خراسان 
جنوبي با بيان اينكه 25 درصد صنايع دستي استان توسط 
جامعه عشاير توليد مي شود تصريح كرد: از ابتداي تشكيل 
استان تاكنون )سال 83( ۷.5 ميليارد تومان اعتبار از محل 
منابع ملي به عشاير استان اختصاص يافته است. وي ادامه 
داد: امسال نيز اعتبارات ملي استان حدود 2.5 تا سه برابر 
افزايش يافته است و به 19 ميليارد و 360 ميليون تومان 

اعتبار مصوب رسيده است.

   خالي بودن ۶۰ درصد
پست هاي سازمان عشاير خراسان جنوبي

حسين پور اضافه كرد: همچنين اعتبارات تملك دارايي 
مصوب اس��تان در حوزه عشاير س��ال جاري 12 ميليارد 
تومان است كه نسبت به سنوات گذشته از رشد قابل توجهي 

برخوردار بوده است.
وي با بيان اينكه اكنون 50 نيرو در حوزه عشاير استان 
 مشغول به كار هس��تند، يادآور ش��د: در حال حاضر

 60 درصد پس��ت هاي سازماني خالي است كه امسال 
12 سهميه جذب منابع انساني به استان اختصاص يافته 
است. مديركل عشاير خراسان جنوبي گفت: در يكسال 
گذشته 145 هزار و 56 مترمكعب تامين آب شرب با 1۷ 
دستگاه تانكر سيار و به طور ميانگين روزانه 400 تا 500 
مترمكعب آب ش��رب براي عشاير منتقل تامين شده 
است. عمليات اجرايي مجتمع آبرساني منطقه عشايري 
»چاه زرد« و »خواجه منجيكوه« شهرستان نهبندان 
نيز با حضور رييس سازمان امور عشاير ايران و استاندار 

خراسان جنوبي در اين شهرستان مرزي آغاز شد.
با بهره برداري اين مجتمع آبرساني با پيش بيني اعتبار 220 
ميليارد ريال، 14 محله عشايري شامل 250 خانوار از آب 

شرب بهداشتي برخوردار مي شوند.

تالش براي كاهش هدر رفت 
آب در اصفهان

اصفهان|مع��اون ام��ور 
مش��تركان اداره كل آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان 
گف��ت: اداره كل آب و 
فاضالب استان اصفهان به 
بيش از يك ميليون و 200 
هزار مشترك خدمات ارايه 
مي دهد و در اين بخش حدود 16.2 درصد هدر رفت 
آب را دارد. رضا رضايي ديروز در مراسم تكريم و معارفه 
مدير آب و فاضالب شهرستان اردستان، با بيان اينكه 
بسياري از فعاليت هاي آب و فاضالب استان اصفهان 
به سمت خدمات غيرحضوري رفته است، اظهار كرد: 
به طور كلي 100 درصد قبوض آب در استان اصفهان 
پيامكي شده و تمام خدمات به صورت الكترونيكي و 
غيرحضوري انجام مي شود. رضايي گفت: سعي داريم 
پس از يكپارچه سازي ادارات شهري و روستايي خدمات 
بهتري به مش��تركان ارايه دهيم. وي ب��ا بيان اينكه 
اكيپ هاي اداره آب و فاضالب روزانه در حال گش��ت 
زني هستند، گفت: در سال 98 از فعاليت بيش از ۷00 
انشعاب غيرمجاز جلوگيري كرديم كه با پرداخت بدهي 
و جريمه برطرف شده است. معاون امور مشتركان اداره 
كل آب و فاضالب استان اصفهان با بيان اينكه استان 
اصفهان رتبه اول جلوگيري از هدر رفت آب در كشور 
را دارد، گفت: اداره كل آب و فاضالب استان اصفهان به 
بيش از يك ميليون و 200 هزار مشترك خدمات ارايه 
مي دهد و در اين بخش حدود 16.2 درصد هدر رفت 
آب را دارد. همچنين فرماندار اردستان گفت: اداره آب 
و فاضالب يكي از دس��تگاه هاي مهم براي پيشرفت و 
شكوفايي هر منطقه است. حميدرضا تاملي گفت: در 
حوزه آب و فاضالب و مخصوصا بخش روستايي نيازمند 

تالش بيشتر هستيم.

تاثير مشكالت سيستان و 
بلوچستان در كل كشور

سيستانوبلوچستان|
نماين��ده ول��ي فقيه در 
سيس��تان و بلوچستان، 
گفت: عدم رس��يدگي و 
حل مش��كالت و مسائل 
اس��تان، موجب مي شود 
اين مش��كالت ب��ه عمق 
كشور گسترش يابد. آيت اهلل مصطفي محامي، در 
ديدار فرمانده جديد قرارگاه منطقه اي قدس جنوب 
شرق نيروي زميني سپاه پاسداران با بيان اينكه در 
مرحله اجراي گام دوم انقالب شده ايم و در شرايط 
زماني و مكاني حساسي قرار داريم و دشمن نيز در 
تالش اس��ت به هر نحو ممكن به كشورمان ضربه 
بزند، گفت: سيس��تان و بلوچستان از نظر مكاني با 
توجه به آنكه در جنوب ش��رق كشور قرار گرفته و 
داراي مرزهاي آبي و خاكي اس��ت، داراي اهميت 
و جايگاه ويژه اي اس��ت. وي افزود: در اين منطقه 
تنوع اقوام و مذهب را داريم كه خود اين موضوع 
به نوعي ظرفيت و پتانسيلي است كه بايد به خوبي 
مورد بهره برداري قرار گيرد. نماينده ولي فقيه در 
سيستان و بلوچستان با اشاره به نامه خود به مقام 
معظم رهبري، گفت: مش��كل اصلي سيستان و 
بلوچس��تان فقر فرهنگي و فقر اقتصادي اس��ت، 
اگرمي خواهيم مش��كالت منطقه حل شود، بايد 
ح��ل اين دو موضوع تالش كني��م و اين درحالي 
است كه همه مشكالت اين خطه از جمله امنيت 
در قالب اين دو، حل خواهد شد.  هر فعاليتي كه 
در سيس��تان و بلوچستان مي خواهد انجام شود، 
بايد پيوس��ت فرهنگي و اقتصادي داشته باشد و 
فعاليت هايمان را با محبت و اقتدار انجام دهيم تا 

به نتيجه دلخواه برسيم. 

سيالب مشكل خاصي براي 
استان مركزي ايجاد نكرد

كل  ي��ر مد | ي كز مر
مديريت بحران استانداري 
مركزي گفت: در پي وقوع 
بارش ه��اي دو روز اخي��ر 
خوشبختانه سيالب منجر 
به تخريب در هيچ نقطه اي 
از اس��تان گزارش نشده و 
اين اس��تان با مش��كل خاصي بر اثر س��يالب مواجه 
نشد. حميد غياثي ديروز در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: مجموع بارندگي هاي 48 ساعت گذشته به طور 
ميانگين در نقاط مختلف استان حدود ۷0 ميليمتر به 
ثبت رسيده است كه بيشترين بارش ها در شهرستان 
شازند 138 ميليمتر و كمترين بارندگي در شهرستان 
دليجان به ميزان 23.5 ميليمتر بوده است. وي افزود: 
با وجود ورود سامانه بارشي قوي و بارش هاي مستمر و 
متناوب طي دو روز اخير خوشبختانه غير از چند مورد 
آبگرفتگي و چند مورد تخريب ديوار فرسوده باغات، 
هيچ آس��يب جدي و خس��ارت قابل توجهي گزارش 
نشده است. غياثي به افزايش دبي رودخانه هاي استان 
نظير قره چاي و مزلقان اشاره كرد و افزود: خوشبختانه 
دبي آب رودخانه ها منجر به افزايش حجم آب و بعضا 
طغيان رودخانه ها ش��ده است اما تاكنون سيالبي كه 
منجر به خ��روج آب از رودخانه ها ش��ده و تخريب به 
همراه داشته باشد گزارش نشده اس��ت. وي افزود: با 
وجود قطع شدن باران و عبور سامانه بارشي از استان 
مركزي اما استاندار مركزي همچنان دستور آماده باش 
به تمامي دستگاه هاي اجرايي و امدادي را صادر كرده 
است و از فرمانداران، شهرداران و دهياران و نيز مديران 
عضو ستاد مديريت بحران خواسته شده است تا ضمن 
آماده باش كامل وضعيت سيالب و بارندگي استان را 

به طور دقيق رصد كنند. 

جواب منفي ۴ آزمايش مشكوك 
به كرونا در كردستان

كردس�تان|معاون امور 
بهداشتي دانش��گاه علوم 
پزشكي كردستان، با اشاره 
ب��ه اينكه هيچ م��وردي از 
ويروس كرونا در كردستان 
مش��اهده نش��ده، گفت: 
در حال حاض��ر 21 نمونه 
آزمايش مش��كوك به ويروس كرونا به تهران ارس��ال 
شده اس��ت كه تاكنون جواب 4 نفر مشكوك به كرونا 
در كردستان منفي بوده است. ابراهيم قادري در برنامه 
زنده صداوس��يماي كردستان، با اش��اره به اينكه 80 
درصد عفونت ويروس كرونا بي عالمت اس��ت، اظهار 
كرد: افراد در فصل سرد همچون سال هاي گذشته دچار 
سرماخوردگي مي شوند لذا با شيوع اين ويروس جديد 
بايد با شست وشوي دست ها دقت بيشتري داشته باشند 
كه مبتال نشوند. وي با اشاره به كشنده بودن دو درصد 
ويروس كرونا، افزود: اين وي��روس چند برابر آنفلوآنزا 
واگيري بيشتري دارد پس افراد آلوده بايد مراقب باشند 
كه اين واگيري را به ديگران منتقل نكنند. معاون امور 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، با اشاره به 
اينكه بايد ويروس كرونا را كنترل كرد، بيان كرد: برخي از 
داروها ازجمله استامينوفن، قرص سرماخوردگي و غيره 
يكي از بهترين داروهاي مورداستفاده اين ويروس است 
كه متاسفانه مصرف اين داروها جدي گرفته نمي شود. 
قادري به آس��يب كرونا ويروس به بدن اشاره و عنوان 
كرد: ويروس كرونا، آنفلوآنزا و س��رماخوردگي از نقاط 
بيني، حلق، ناي و ريه وارد بدن مي شود و ممكن است به 
بدن آسيب برساند در اين راستا افرادي كه بيماري هاي 
زمينه اي ازجمله ديابت، چاقي مفرط، نقص سيستمي، 
فشارخون، قلبي و عروقي، ريوي و كليوي داشته باشند 

مشكالت جدي تري پيدا مي كنند. 

 تكذيب ارايه خدمات درماني
از طريق مراجعه به منازل

فارس|در ش��رايطي كه 
طي روزه��اي اخير اخبار 
در  ناراحت كنن��ده اي 
خصوص سوءاستفاده هاي 
برخي افراد از نگراني هاي 
م��ردم در م��ورد كرون��ا 
منتشر مي ش��ود، معاون 
بهداشتي دانشگاه علوم پزش��كي شيراز تاكيد كرد 
كه ماموران و پرس��نل مراجع بهداشتي هيچگونه 
مراجعه اي به منازل و محل كار مردم براي بيماريابي 
و تست كروناويروس انجام نمي دهند؛ مردم مراقب 
سودجويان باش��ند. عبدالرس��ول همتي ديروز به 
خبرن��گاران گفت: امروز افزايش��ي در تع��داد افراد 
مشكوك به بيماري يا كساني كه تست اوليه آنها براي 
بيماري كروناويروس مثبت ش��ده باشد، در فارس 
شاهد نبوده ايم. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 
شيراز با اش��اره به دريافت اخباري مبني بر مراجعه 
برخي افراد به منازل مردم به بهانه س��نجش ابتال به 
كروناويروس و ارايه نامه از وزارت بهداش��ت توسط 
اين افراد، گفت: اين اقدام يك كالهبرداري اس��ت و 
مجموعه وزارت بهداشت هيچگونه مراجعه حضوري 
به منازل براي س��نجش ابتال به كروناويروس ندارد. 
همتي اضافه كرد: موضوع كروناويروس و نگراني هاي 
عمومي در خصوص ابتال به اين بيماري طي روزهاي 
اخير، با اقدامات غيرقابل توجيهي از سوي برخي افراد 
همراه بوده است.او انتشار شايعات جعلي در خصوص 
ابتال به اين بيماري را بخشي از اين اقدامات برشمرد و 
ادامه داد: متاسفانه اخباري نيز مبني بر مراجعه عده اي 
شياد و كالهبردار به بهانه تست كرونا با نامه جعلي 
از وزارت بهداش��ت به درب منازل مسكوني گزارش 
شده كه الزم است مردم در اين زمينه هوشيار باشند.
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تعطيلي  دانشگاه هاي آذربايجان 
شرقي به قوت خود باقي است

تبريز|دانش��گاه تبريز با ص��دور اطالعيه اي در 
مورد تعطيلي دانشگاه ها، اعالم كرد: تعطيلي هاي 
اعالم شده قبلي، به قوت خود باقي است. در اطالعيه 
روابط عمومي دانشگاه تبريز آمده است: به اطالع 
دانش��جويان عزيزي كه در مورد برنامه دانشگاه 
تبريز براي روزهاي آتي سوال داشتند، مي رساند: 
تعطيلي هاي اعالم ش��ده قبلي، مطابق برنامه به 
قوت خود باقي خواهد بود و بعد از تعطيالت نوروز 
99 به اميد خدا به سالمت و پرانرژي در دانشگاه 
منتظرتان هستيم. گفتني اس��ت دانشگاه هاي 
تحت پوشش وزارت بهداشت در آذربايجان شرقي 

مشمول اين اطالعيه نيستند.

 محور »انار- يزد« 
به دليل توفان شن مسدود شد

كرمان|معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي استان كرمان گفت: محور انار به يزد 
فعال به دليل توفان شن مسدود است و در بقيه راه ها 
مش��كل خاصي نداريم و تردد برقرار است. احسان 
عراقي زاده درباره وضعيت محورهاي استان كرمان 
اظهار كرد: به علت توفان آماده باش 48 س��اعته به 
گشت هاي راهداري و همكاران داده ايم تا مسيرهايي 
كه ديد كافي نداش��ته باشد، مس��دود شود.معاون 
راه��داري اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
اس��تان كرمان بيان كرد: در شهرستان هاي شرقي 
از جمله ري��گان، فهرج و نرماش��ير و همچنين در 
شهربابك توفان شديد است و گشت هاي راهداري 
در مسير حضور دارند تا اگر ديد كم شود، با هماهنگي 
پليس جاده بسته شود. عراقي زاده به مردم توصيه 
كرد: به هشدار و اخطار پليس و راهداري توجه كنند 
و زماني كه ديد كم است جلو نروند و باعث تصادف 

نشوند و بعد با كم شدن توفان حركت كنند.

 اعالم آمادگي ارتش 
براي كمك به سيل زدگان

اهواز|فرمان��ده قرارگاه منطق��ه جنوب غرب 
ارتش گفت: ب��ه يگان هاي س��رزميني مناطق 
خوزس��تان و لرس��تان آماده باش كامل داديم. 
امير سرتيپ دوم حمزه بيدادي، فرمانده قرارگاه 
منطقه جنوب غرب ارتش در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: هم��ه يگان هاي ارتش مس��تقر در 
خوزستان و لرس��تان با همه امكانات و ظرفيت 
آماده خدمت رساني هستند. او با بيان اينكه ارتش 
به صورت كامل آماده همكاري با ستاد بحران اين 
دو استان است، گفت: هركجا كه الزم باشد و از ما 
بخواهند در مناطق گرفتار سيل حاضر مي شويم 
و خدمت رساني مي كنيم. فرمانده قرارگاه منطقه 
جنوب غرب ارتش با اش��اره به خدمات ارتش به 
مردم خوزستان و لرستان در سيل اخير افزود: ما 
هم از مردم مي خواهيم به تذكرات ستاد بحران 
توجه و براي ارايه خدمات بهتر با مسووالن مربوطه 
همكاري كنند. او با اشاره به احتمال وقوع سيل 
در اس��تان هاي خوزستان و لرس��تان گفت: به 
يگان هاي سرزميني آن منطقه آماده باش كامل 
داديم و دستور همكاري كامل با ستاد بحران به 

آنها داده شده است.

اما و اگرهاي مرگ پرستار 
بيمارستان ميالد الهيجان

رشت|رييس دانش��گاه علوم پزشكي گيالن 
گفت: عل��ت مرگ پرس��تار الهيجان��ي هنوز 
مشخص نشده اس��ت. ارسالن ساالري، رييس 
دانش��گاه علوم پزش��كي گيالن گفت: نرجس  
خانعلي زاده پرستار 25 ساله بيمارستان ميالد 
الهيجان با عالئمي ش��بيه به بيماري آنفلوآنزا 
جان باخت.او در پاسخ به اين سوال كه آيا علت 
مرگ اين پرس��تار ابتال به وي��روس كرونا بوده 
اس��ت؟وي افزود: عالئم بيماري شبيه آنفلوآنزا 
ب��وده ولي ج��واب آزمايش تس��ت كرونا هنوز 
مشخص نش��ده اس��ت. چند روز پيش خبري 
مبني بر فوت يك پرس��تار گيالن��ي بر اثر ابتال 
به بيم��اري كرونا در فضاي مجازي دس��ت به 
دست شد. به گفته كيانوش جهانپور سخنگوي 
وزارت بهداشت هنوز اسم اين پرستار در ليست 
فوتي هاي مبتال بر اثر كرونا گزارش نشده است و 

احتمال مرگ بر اثر آنفلوآنزا وجود دارد.

مسافران ورودي به استان بوشهر 
تب سنجي مي شوند

بوشهر|اس��تاندار بوش��هر گفت: ب��ه منظور 
پيش��گيري از انتقال ويروس كرونا، مس��افران 
ورودي ب��ه اس��تان در هم��ه مب��ادي ورودي، 
تب سنجي مي ش��وند. عبدالكريم گراوند ديروز 
پس از جلس��ه س��تاد پدافند غيرعامل در جمع 
خبرنگاران بيان كرد: با توج��ه به دغدغه مردم 
درباره ورود مس��افران از نقاط مختلف كش��ور 
به اس��تان و احتم��ال انتقال وي��روس كرونا، با 
هماهنگي همه دستگاه ها از جمله دانشگاه علوم 
پزشكي، هالل احمر ونيرو هاي نظامي و انتظامي 
درهمه مبادي ورودي استان مسافران تب سنجي 
مي شوند. او افزود: اين كار در پايانه هاي زميني و 
دريايي، ف��رودگاه و ديگر مبادي ورودي صورت 
خواهد گرفت تا نگراني ها درباره انتقال ويروس 
كرونا به اس��تان برطرف شود. اس��تاندار بوشهر 
گفت: درباره تعطيلي مراكز آموزشي ستاد ملي 
كرونا تصميم مي گيرد البته ما پيشنهاد خود را به 
اين ستاد داده ايم. گراوند بيان كرد: كار هاي خوبي 
در زمينه پيشگيري از گسترش ويروس كرونا در 
اس��تان صورت گرفته كه يكي از آن ضدعفوني 

كردن مكان هاي عمومي است.

چهرههاياستاني
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ممنوعيت اجبار دانش آموزان 
براي انتخاب فعاليت نوروزي

نحوه اجراي طرح »عيد و داستان« براي دانش آموزان 
ابتدايي در قالب اطالعيه اي مشخص و در آن تاكيد 
شد كه دانش آموزان مي توانند به انتخاب خودشان 
فقط يكي از فعاليت هاي س��ه گانه داستان خواني، 
داستان نويس��ي يا داس��تان گويي را انجام دهند و 
آموزگاران بايد از اجب��ار دانش آموزان براي انتخاب 
فعاليت خودداري كنند. براي سومين سال تحصيلي 
است كه آموزش و پرورش تكاليف و پيك هاي نوروزي 
را در مدارس ابتدايي ممنوع و داستان خواني، داستان 
نويسي و داس��تان گويي را جايگزين آن كرده است. 
حكيم زاده، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و 
پرورش نيز اخيرا اعالم كرد كه امسال پيك نوروزي 
نداريم و اگر هر تكليفي تحت عنوان عيدانه و غيره چاپ 
و هزينه از خانواده اخذ ش��ود غيرقانوني است. نوروز 
۹۹ نيز طرح داستان و كتابخواني و... دنبال مي شود. 
ممنوعيت ورود كتب كمك درسي نيز همچنان برقرار 
است. در بخشي از اطالعيه ابالغي معاونت آموزش 
ابتدايي به استان ها آمده است كه در راستاي اجراي 
برنامه هاي تحولي معاونت آموزش ابتدايي و اهتمام 
در اجراي فعاليت يادگيري ايام نوروز )عيد و داستان( 
در سال گذشته و ضرورت استمرار آن موارد زير براي 
اطالع و اقدام الزم ارسال مي ش��ود: »دانش آموزان 
مي توانند به انتخاب خودشان فقط يكي از فعاليت هاي 
سه گانه داستان خواني، داستان نويسي يا داستان گويي 
را انج��ام دهند. آم��وزگاران از اجب��ار دانش آموزان 
براي انتخاب فعاليت خودداري كنن��د. آموزگاران 
براساس چارچوب اين فعاليت توضيحات الزم را براي 
دانش آموزان و اولياء ارايه كرده و اطالعات مربوط به 
فعاليت هاي انجام شده دانش آموزان خود را به صورت 
دستي يا تايپي تكميل و برابر نمونه برگ هاي ارايه 
شده تا ۳۰ فروردين۹۹ تحويل مدير مدرسه كنند 
تا وي پس از جمع بندي و تكميل آن جهت اقدامات 
بعدي به مناطق يا نواحي آموزش وپرورش ارسال كند 
تا امكان جمع بندي نهايي آن در ادارات كل اس��تان 
فراهم شود.  دانش آموزان و خانواده هاي آنها بر اساس 
چارچوب اعالم شده در انتخاب كتاب مناسب با سن 
دانش آموزان و داراي مجوزهاي قانوني آزادي عمل 
داشته و در صورت انتخاب فعاليت داستان خواني به 
هيچ عنوان نبايد مجبور به خريد كتاب خاصي شوند. 
بديهي است آموزگاران و مديران مي توانند در انتخاب 

كتاب مناسب فقط راهنمايي الزم را داشته باشند.
مديران مدارس و روساي مناطق مي توانند از ظرفيت 
ساير دستگاه ها و س��ازمان ها و خصوصا كانون هاي 
پرورش فكري كودكان ونوجوانان، كتابخانه مساجد، 
مراكز شهرداري ها يا افراد خير با رعايت كامل قوانين 
و مقررات مربوطه، براي تامين كتاب هاي مناسب به 
صورت رايگان ب��راي دانش آموزان در مناطق كمتر 
برخوردار اس��تفاده كنند. همه دانش آموزان بايد به 
خاطر اجراي فعاليت هاي عيد و داستان مورد توجه 
قرار گرفته و به فعاليت آنها بازخورد مناسب شامل 
تش��ويق براي انجام فعاليت، ارايه نقاط قوت و نقاط 

قابل بهبود ارايه شود.

بارندگي ها جبران كم  آبي را 
نمي كند

در روزهاي اخير بارندگي در كشور فراگير شده است 
اما به گفته كارشناس��ان اين وضعيت جوي جبران 
كم آبي را نكرده است. بر اساس آخرين گزارش هاي 
س��ازمان هواشناس��ي از ابتداي س��ال آبي تاكنون 
بارش ها در كشور حدود ۱۴ درصد نسبت به ميانگين 
بلندمدت افزايش يافته است. بر اساس همين آمار، 
سال گذشته نيز با افزايش قابل توجه بارش ها نسبت 
به بلندمدت در كشور مواجه بوديم. بارش هاي خوب 
سال هاي اخير ممكن است اين تصور را ايجاد كند كه 
كشور وارد دوره ترسالي شده و كمبود بارش ها جبران 
شده است. اين درحالي است كه برخي كارشناسان 
و مسووالن تاكيد كرده اند كه اين بارش ها نمي تواند 
خشكسالي ها را جبران كند. اصغر دانشيان- معاون 
توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان محيط 
زيست- پيش از اين با اشاره به اينكه موضوع كم آبي در 
كشور موضوع جدي است و نبايد فريب بارندگي هاي 
اخي��ر را بخوريم، اظه��ار كرده بود: اي��ن موضوع به 
هيچ وجه نشانگر عبور از خشكسالي و ورود به ترسالي 
نيست. ما امانت دار آيندگان هستيم اما بيش از ۱۲۰ 
درصد از ذخاير آب هاي زيرزميني را اس��تفاده و به 
نوعي به نسل هاي آينده خيانت كرده ايم. مركز ملي 
خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي در 
آخرين گزارش  خود خبر داده اس��ت كه ۹۷ درصد 
مساحت كشور با خشكسالي مواجه است همچنين 
در مقياس بلندمدت ۴۷ درصد مساحت كشور دچار 
خشكسالي شديد و ۱۰ درصد دچار خشكسالي بسيار 
شديد اس��ت. پس از بارندگي هاي فروردين ماه نيز 
ابوالقاسم حسين پور- مديركل دفتر كنترل سيالب و 
آبخوان داري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري- 
گفته بود كه عمده آبخوان هاي دشت هاي مهم و اصلي 
كشور بيالن منفي و تراز آبي بسيار پاييني دارند كه به 
هيچ وجه با يك دوره بارش خوب متعادل نمي شوند. 
در حال حاضر بارندگي هاي دو روز اخير سبب شده 
است كه در استان هايي از جمله لرستان، كرمانشاه و 
تهران بارش هايي خوبي داشته باشيم اما كارشناسان 
همچنان هشدار مي دهند كه كشور با خشكسالي 
مواجه است. محمدرضا احمد نسب- قائم مقام شركت 
آب و فاضالب استان تهران- در گفت وگو با يك شبكه 
راديويي اظهار كرد: كشور ايران يك درصد از مساحت 
كل جهان و ۱.۱ درصد جمعيت كره زمين را به خود 
اختصاص داده است اما اين در شرايطي است كه فقط 
۰.۳۶ درصد مساحت آبي جهان را دارد. به گفته او، 
طبق آمارهاي جهاني اگر ميزان شاخص سرانه آب 
براي هر نفر طي س��ال در هر كشور بيشتر از ۱۷۰۰ 
متر مكعب شود آن كشور كمبود آب نخواهد داشت 
اما اگر سرانه آب طي يك سال براي هر نفر بين ۱۰۰۰ 
تا ۱۷۰۰ مترمكعب باشد آن كشوردچار تنش آبي و 

كم آبي خواهد شد.

محروميت نابينايان از پالك ويژه كشف حيوانات غيرمجاز در بازار آبزيان نواب
رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران از كشف 
و ضبط تعدادي ازگونه هاي حيات وحش در بازار خريد 
و فروش آبزيان نواب در گش��ت و پايش ماموران يگان 
حفاظت اين اداره طي ديروز و امروز )۶و۷ اسفندماه( 
خبر داد. مسعود زندي با اعالم اين خبر گفت: در دو روز 
گذش��ته، ماموران يگان حفاظت اين اداره درعمليات 
گشت و پايش مراكز خريد و فروش حيوانات در تهران 
موفق به كشف و ضبط تعداد ۵۰ الك پشت گوش قرمز، 
۹ الك پشت غير بومي، دو سمندر، دو بلبل خرما، يك 

مرغ مينا و ۹ عدد انواع ديگر پرندگان شدند.
او افزود: همزمان با ايام پاياني س��ال و در جهت انجام 
وظايف ذاتي محيط زيست و اجراي دستورالعمل هاي 

ابالغي معاونت محيط زيست طبيعي و يگان حفاظت 
س��ازمان، جديت دربرخورد با هرگونه خريد و فروش 
و نگهداري حيوانات و تعدد پاي��ش بازارهاي خريد و 
فروش حيوانات و آبزيان در شهر تهران بيشتر شده و 
گونه هاي كشف ش��ده براي انجام اقدامات كنترلي به 
مركز نگهداري حيات وحش پارك پرديسان منتقل 

شده اند يا درحال انتقال است. 
رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران در پايان 
از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف 
محيط زيس��تي به ويژه در ايام پاياني سال موضوع را 
بالفاصله با تلفن گوياي ۱۵۴۰ به محيط زيست استان 

تهران اطالع دهند.

مديرعام��ل انجم��ن نابينايان اي��ران ضمن بيان 
اينكه نابينايان تا چندي پيش پالك ويژه معلوالن 
دريافت مي كردند گفت كه اما اخيراً پالك ويژه به 
آنها تعلق نمي گي��رد. علي اكبر جمالي افزود: يكي 
از مهم ترين دغدغه هاي نابينايان در ايران مشكل 
مواد مطالعاتي است. اين افراد از طريق بريل يا گويا 
مطالعه مي كنند اما كتب بريل به خاطر هزينه ها و 
كمبود چاپخانه ها در كشور به شدت محدود و كم 
است. او دسترسي به نشريات و كتاب را از مشكالت 
اصلي اين افراد دانست و گفت: دسترسي به كتاب 
از طريق بريل باعث درك بهتر نابينايان از مطالب 
كتب درس��ي و دانشگاهي خواهد شد ضمن اينكه 

مزاياي آن هم نس��بت به گويا بودن كتاب بيش��تر 
است. مديرعامل انجمن نابينايان ايران همچنين 
مط��رح كرد: نابينايان تا چن��دي پيش پالك ويژه 
معلوالن را دريافت مي كردند اما اخيراً پالك ويژه به 
آنها تعلق نمي گيرد. سازمان بهزيستي و راهنمايي 
و رانن��دگان متولي��ان اين موضوعن��د و دليل اين 
كار خود را افزايش تعداد پالك ها و مسافركش��ي 
مي دانند در صورتي كه اي��ن داليل به هيج عنوان 
معقول و منطقي نيس��ت و بايد فك��ري براي اين 

قضيه شود.
جمال��ي در ادامه گفت: حتي ۴۰ ليتر بنزين اضافه 
هم به نابينايان تعلق پيدا نكرده و اين در شرايطي 

است كه نوع مبلمان شهري نامناسب بوده و رفت 
و آمد براي نابينايان واقعًا سخت است و هزار و يك 
مشكل براي آنها ايجاد مي كند. مديرعامل انجمن 
نابينايان ايران يادآور شد: سال گذشته يكي از افراد 
نابينا ب��ه خاطر همين قضيه عدم مناسب س��ازي 
مبلمان شهري به زير قطار مترو افتاد و در اصفهان 

هم يك نابينا بر اثر تصادف با اتوبوس فوت كرد.
جمالي با بيان اينكه آم��وزش تلفيقي نابينايان تا 
مقطع دبستان تحت هيچ شرايطي درست نيست 
گفت: بعد از دوره دبس��تان و در دوره راهنمايي و 
دبيرس��تان اشكالي ندارد البته مش��روط به اينكه 

امكانات الزم را در اختيار داشته باشند.

با گذشت نزديك به 11 ماه  سيل  باز هم به لرستان رسيد

لرستان در اضطراب سيل
ريحانه جاويدي|

كمتر از ۱۱ ماه از سيل فروردين ماه امسال در لرستان 
نگذشته اس��ت كه بار ديگر وقوع سيل در اواخر سال 
مردم لرس��تان را مضطرب كرد. هنوز خس��ارت ۱۱ 
هزار ميليارد توماني كه س��يل نوروزي در اين استان 
به جا گذاشت ترميم نشده و كارشناسان پيش بيني 
كرده اند س��يل اس��فندماه هم دس��ت كمي از سيل 
ابتداي س��ال ندارد. حاال رودخان��ه خرم آباد درحال 
لبريز شدن اس��ت، آب و برق ۳۷ روستاي اين استان 
قطع ب��وده و مس��يرارتباطي ه��م در بخش هايي از 
لرستان از جمله ۱۵ روستاي شهر معموالن، مسدود 
ش��ده اما اين وضعيت درحالي اس��ت كه از چند روز 
پيش هشدارهاي س��ازمان هواشناسي درباره سيل 
در استان هاي زاگرس نشين به خصوص در لرستان 
شروع شد و همچنان بارش ها در زاگرس مركزي ادامه 
دارد. با اين وجود درحالي كه سيل همچنان مي تازد، 
مس��ووالن س��ازمان مديريت بحران كشور به دنبال 
نامه نگاري با سازمان برنامه و بودجه هستند تا شايد 
نيازمندي هاي مال��ي و مديريت وضعيت اضطراري 
وقوع سيل و آبگرفتگي در استان هاي ايالم و لرستان 
تامين مالي شود اما سيل منتظر تامين مالي نيست، 
راه ارتباطي روستاها يكي پس از ديگري قطع شده، 
مردم در كمپ هاي اسكان اضطراري ساكن شدند و 
زيرساخت هاي لرس��تان در آب غرق مي شود. با اين 
وجود آن طور كه فعاالن اجتماعي و محيط زيس��ت 
اين اس��تان مي گويند، بسياري از پل ها و تاسيساتي 
كه بعد از سيل تخريب گر فروردين ماه ساخته شدند، 
با بارش هاي اخير از بين رفتند از جمله پل روستاي 
»چم باغ« كه به تازگي افتتاح شد اما با نخستين بارش 

شديد از پا درآمد.

   پل هاي تازه تاسيس در لرستان خراب شدند
اگرچه اخباري از باالآمدن آب در حاشيه رودخانه هاي 
كشكان و خرم آباد در فضاي مجازي دست به دست 
مي چرخد اما تاكنون هيچ منبع رسمي خبري مبني بر 
خسارات جاني اعالم نكرده است با اين وجود آن طور 
كه رييس مديريت بحران اس��تان لرستان مي گويد، 
سيل اخير به زيرساخت هاي جاده اي، آب، برق و گاز 
مناطق ش��هري و روستايي خسارت وارد كرد و آب و 

برق ۳۷ روستا قطع شده است. 
غالمرضا آقاميرزايي درباره آخرين وضعيت سيل در 
استان لرس��تان، به »تعادل« گفت: در شرايط فعلي، 
بارش ها به حداقل رسيده و به اين ترتيب كار ارزيابي 
و برآورد خس��ارت ها شروع مي شود، در اكثر شهرها، 
جاده ها و زيرساخت هاي جاده اي از قبيل تاسيسات 
آب، برق و گاز خس��ارت هايي داش��تيم اما براساس 
اخطارهاي هواشناسي در ساعات آينده مورد حادي 
نخواهيم داشت، او ضمن ادامه آمادگي كمك رساني 
به روستاهايي كه مس��ير ارتباطي آنها قطع شده در 
اليگودرز، دورود، خرم آباد، سلسله، دلفان و پلدختر 

ادامه دارد.
او افزود: بيش��تر خسارت هاي وارد ش��ده مربوط به 
زيرس��اخت ها و جاده ه��اي مواصالت��ي و در داخل 
شهرهاست، به خصوص در شهرهاي نورآباد و پلدختر 

در شب گذشته ش��دت بارش زياد بود و مقداري آب 
وارد شهر نورآباد شد و خسارت هايي جزئي به بار آمده 
كه آنها را رصد مي كنيم. با اين حال تاكنون هيچگونه 
تلفات جاني در پي س��يالب اخير به ما گزارش نشده 

است. 
اظهارات آقاميرزايي درحالي اس��ت كه رضا ساكي، 
فعال اجتماعي و محيط زيست لرستان وضعيت شهر 
نورآباد را اضطراري دانس��ته و درباره وضعيت سيل 
در اين استان به »تعادل« گفت: به دنبال بارش هاي 
اخير آنچه مانند تمام س��يل هاي ديگر شاهد بوديم 
از بين رفتن پل هاي مس��ير دسترس��ي به روستاها 
است. اكنون پل هايي كه خرپاهاي فلزي داشتند در 
منطقه معموالن و پلدختر خراب شدند و نكته قابل 
توجه اين است كه بس��ياري از اين پل ها از جمله پل 
روستاي »چم باغ« بعد از سيل نوروز ۹8 ساخته شد 
اما در بارندگي و س��يل شب گذشته تخريب شدند و 
روستاهاي متعددي در اين منطقه دسترسي خود به 
شهر را از دست داده اند، بنابراين اينكه اكنون مسووالن 
استان اعالم كنند، خس��ارت جاني و مالي نداشتيم، 

اظهارنظر زودهنگام است.
ساكي افزود: در نورآباد وضعيت اضطراري است و آب 
وارد خانه هاي مردم شده اما باز هم بايد تاكيد كنم كه 
اين مناطقي كه اكنون بيشترين خسارت را متحمل 
ش��دند همان مناطقي هس��تند كه در س��يل نورود 
هم خس��ارت ديده و دچار آب گرفتگي ش��ده بودند. 
بخش��ي از وضعيت فعلي به اين موضوع برمي گردد 
كه به دليل كمبود بودجه به جاي آنكه بعد از س��يل 
نوروز ۹8، مس��يرها و پل هاي تخريب شده اصولي و 
درست ساخته شوند، فقط ساخته شدند تا رفع نياز 

انجام شده باشد. بنابراين وقتي براي ساخت اصولي 
يك پل به هزارميليارد تومان بودجه نياز اس��ت اما با 
۱۰۰ ميليون تومان پل بازسازي مي شود، دور از ذهن 
نيست كه با نخستين بارش شديد خراب شود و از سوي 
ديگر بر عملك��رد پيمانكارها هم هيچ نظارتي وجود 
ندارد. به هر ح��ال در نورآباد بايد منتظر خرابي هاي 
بسياري باشيم اما با وجود تمام هشدارها از چند روز 
قبل همچنين تجربه نوروز امسال هيچ كمپ اسكان 

اضطراري پيش بيني نشده است.
اين فعال محيط زيس��ت لرستاني مشكل اساسي در 
استان لرستان هنگام وقوع سيل را جايگزين نداشتن 
مسيرهاي دس��ترس و محورهاي مواصالتي دانسته 
و بيان كرد: آنچه خس��ارت سيل در لرس��تان را باال 
مي برد و امدادرساني را با مشكل رو به رو مي كند، نبود 
جايگزين براي مسيرهاي دسترسي است. جغرافياي 
لرستان به گونه اي است كه يك سمت كوهستان بوده 
و طرف ديگر روستاها قرار دارند و اين ميان جاده گذر 
مي كند كه اگر اين جاده بر اثر سيل بشكند هيچ مسير 
جايگزيني براي آن نيست و سبب مي شود مردم در 

روستا محصور شوند. 
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه ما 
در لرستان مشكل تعرض به حريم سيالبي رودخانه ها 
را داريم يعني در محدوده رودخانه ساخت و ساز انجام 
شده است، مخصوصا رودخانه كشكان و خرم آباد در 
چنين ش��رايطي كه بارندگي زياد است رود به مسير 
خروشان خود باز مي گردد اما ما در اين مناطق خانه 
ساختيم، تاسيس��ات ش��هري را قرار داديم و بعد از 
خس��ارت صحبت مي كنيم در واقع در اين ش��رايط 
سيل باعث خس��ارت نشده بلكه بي توجهي سيستم 

شهرس��ازي و مديريتي ما به حريم رودخانه و دادن 
مجوز ساخت و ساز در اين محدود، باعث مي شود كه 

ميزان خسارت باال رود.

  نامه نگاري مديريت بحران با برنامه و بودجه 
براي كمك مالي

با وجود اينكه س��يل به زيرساخت هاي استان لرستان 
خس��ارت زده و پيش بيني ها حكاي��ت از آن دارد كه 
بارش ها بيشتر هم مي شود، روز گذشته رييس سازمان 
مديريت بحران كشور از ارسال سه نامه پيشنهاد تامين 
نيازمندي ه��اي مالي و مديري��ت وضعيت اضطراري 
وقوع سيل و آبگرفتگي در استان هاي ايالم و لرستان و 
تامين نيازمندي هاي مالي و مديريت شرايط اضطراري 
و اسكان افراد خسارت ديده از زلزله استان آذربايجان 
غربي خبر داد. اس��ماعيل نجار درباره اين موضوع روز 
گذشته به ايرنا گفت: در نامه اول از رييس سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور در خواست شد كه دستور دهند بنا به 
ضرورت و به منظور تامين نيازمندي هاي مالي و مديريت 
وضعيت اضطراري در اس��تان ايالم به استناد بند )م( 
ماده ۲8 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت )مصوب اس��فند ۹۳( به فوريت 
نسبت به طرح و اختصاص  مبلغ يكصد )۱۰۰( ميليارد 
ريال اعتبار به صورت هزينه اي در قالب تنخواه در اختيار 
ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به 
بحران قرار گيرد تا با رعايت ضوابط و مقررات و با نظارت 

سازمان مديريت بحران كشور هزينه شود.
او افزود: نامه دوم درپي وقوع زمين لرزه در شهرستان 
خوي اس��تان آذربايجان غربي، خس��اراتي به اماكن 
مسكوني و تأسيس��ات زيربنايي آن استان وارد كرد، 

تنظيم شد و در نامه س��وم نيز كه با توجه به بارندگي 
شديد و وقوع سيل در برخي ازمناطق استان لرستان، 
تنظيم ش��د از معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
برنامه و بودجه كشور درخواست شد كه دستور دهند 
بنا به ضرورت و به منظور تامين نيازمندي هاي مالي 
و مديريت ش��رايط اضطراري، به استناد بند )م( ماده 
۲8 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي 
از مقررات مالي دولت )مصوب اسفند ۹۳(، به فوريت 
نس��بت به ط��رح و اختص��اص  مبلغ يكص��د )۱۰۰( 
ميليارد ريال اعتبار هزين��ه اي درقالب تنخواه و مبلغ 
دويست )۲۰۰( ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي هاي 
س��رمايه اي، در هيات وزيران اقدام الزم معمول و پس 
از تصويب در اختيار س��تاد پيش��گيري، هماهنگي و 
فرماندهي عمليات پاسخ به بحران آن استان قرارگيرد 
تا با رعايت ضوابط و مقررات و با نظارت سازمان مديريت 

بحران كشور هزينه شود.

  از پيش بيني كارشناسان
تا اظهارات مسووالن شهرستان ها

اظه��ارات س��اكي در حالي اس��ت كه كارشناس��ان 
هواشناس��ي كانون بحراني سيل را بين رودخانه هاي 
حوزه كشكان و تيره دورود محتمل دانسته اند. كه بر 
اساس اظهارات آنها، پيش بيني مي شود كه دبي سيالبي 
رودخانه كشكان بين ۲هزارو 8۰۰ تا چهارهزارو ۷۵۰ 
متر مكعب در ثانيه، دبي سيالبي رودخانه تيره بين ۵8۶ 
تا 8۶۳ مترمكعب در ثانيه، مارب��ره بين ۵۰۴ تا ۷۴۴ 
مترمكعب در ثانيه باشد.همچنين دبي رودخانه ماديان 
رود بين ۳8۰ تا ۵۰۴ مترمكعب در ثانيه، چولهول بين 
۳۷۰ تا ۶۰۰ مترمكعب در ثانيه و رودخانه خرم آباد در 
محدوده خيابان علوي بين ۳۰۰ تا ۵۴۰ متر مكعب در 
ثانيه افزايش يابد. از همين رو جعفر طوالبي، فرماندار 
خرم آباد معتقد است ۵۰ روستاي شهرستان در معرض 
خطر سامانه بارشي جديد و ۲۰ روستا نيز در خطر رانش 

زمين هستند. 
حش��مت بهمني، فرماندار دلفان ه��م بر اين موضوع 
تاكيد كرد كه ذوب برف ها به وخامت سيل اخير اضافه 
كرده است. او درباره اين موضوع بيان كرد: حجم باالي 
بارندگي در دلف��ان و ذوب برف ها انبوهي از رواناب به 
س��مت شهر را س��رازير كرد كه به دنبال اين وضعيت 
۲ هزار نفر از س��اكنان حاش��يه رودخانه در ش��هر و 
روستاها جابه جا شده اند. همچنين ۳ دهنه پل بزرگ 
در شهرس��تان تخريب شده است كه شامل پل بزرگ 
نورآباد به منطقه امامزاده ابراهيم يا بابابزرگ، پل منطقه 
ميرزاآباد و يك پل ديگر كه ۱۰ روستا را به شهر وصل 
مي كند، مي شود. از سوي ديگر يكي از اعضاي شوراي 
شهر معموالن هم با اشاره به اينكه براثر بارندگي هاي 
شديد گاز اين شهر قطع اس��ت، از نياز ضروري اهالي 
منطقه به وس��ايل گرمايشي خبر داد. سعيد كوشكي 
با بي��ان اين موضوع كه به دليل زير آب رفتن پل كلهر 
راه ارتباطي ۱۵ روستاي منطقه با شهر معموالن قطع 
شده اس��ت، درباره آخرين وضعيت شهر معموالن در 
پي بارندگي هاي ش��ديد اخير گف��ت: در حال حاضر 
اساسي ترين مشكل اين شهرستان قطعي گاز اين شهر 
است و مردم با كمبود وسايل گرمايشي مواجه هستند.

۱۳۹ مبتال و ۱۹ فوتي كروناويروس در كشور
رييس روابط عمومي وزارت بهداشت آخرين آمار 
مبتاليان و فوت شدگان كروناويروس در كشور را 

اعالم كرد.
جهانپور در بي��ان آخرين آمارهاي كوويد- ۱۹ در 
كشور گفت: بررسي هاي انجام شده از روز سه شنبه 
تا ظهر چهارش��نبه روي موارد مشكوك كوويد- 
مش��خص كرد كه در اين ي��ك روز ۴۴ نفر ابتالي 
قطعي شان به كرونا، تاييد شده است و ۴۴ مبتالي 
جديد هستند كه از اين تعداد ۱۵ نفر از استان قم، 
۹ نفر استان گيالن، ۴ نفر در تهران، يك نفر استان 
مركزي، ۳ نفر در خوزس��تان، ۲ نفر در سيستان و 
بلوچستان، يك نفر در استان كرمانشاه، يك نفر در 
اردبيل، يك نفر در مازندران، يك نفر در لرستان، دو 
نفر فارس، يك نفر استان سمنان، دو نفر كهگيلويه 

و بويراحمد و يك نفر هرمزگان هستند.
او همچني��ن گفت: از اي��ن ۴۴ نف��ر جديد چهار 
نفر فوت كردند و ش��مار جانباخت��گان به ۱۹ نفر 
افزايش يافت. جهانپور با اشاره به اينكه نمونه هاي 
آزمايش��گاهي تاكنون در هفت آزمايشگاه مرجع 
بررس��ي مي ش��د، افزود: تا پايان اين هفته شمار 
آزمايش��گاه ها به ۱۵ مي رس��د و اميدواريم ظرف 
هفته آينده اين تعداد به ۲۲ آزمايشگاه مرجع براي 
تش��خيص كوويد ۱۹ برسد تا پاسخگويي به مردم 

سريع تر صورت گيرد.

   پوشش بيمه اي آزمايش و درمان كرونا 
مديرعامل س��ازمان بيمه س��المت ني��ز در مورد 
پوش��ش بيم��ه اي خدمات ب��راي مبتالي��ان به 
كروناويروس توضيحاتي ارايه داد. طاهر موهبتي 
با اش��اره ب��ه اينكه طب��ق اظه��ارات متخصصان 
كروناويروس داراي درمان خاصي نيس��ت، گفت: 
البته براي تش��خيص بيماري برخي آزمايشات از 
بيمار گرفته مي شود كه تمام اين آزمايشات تحت 

پوشش بيمه است. 
او افزود: از طرفي با توجه به اينكه سيستم تنفسي 
مبتاليان به كروناويروس آسيب ديده است معموال 
اگر به تش��خيص پزشك نياز به دشتگاه تنفسي و 
بستري آنها در آي سي يو باشد، اين دست خدمات 

نيز داراي پوشش بيمه اي هستند. 
مديرعامل سازمان بيمه سالمت با بيان اينكه در 
حوزه درمان نيز بيشتر داروهاي نگه دارنده براي 
اين بيماران استفاده مي شود، خاطرنشان كرد: اين 

داروها در پروتكل هاي دارويي ما قيد شده است.
او با اش��اره به قان��ون دوره انتظ��ار ۱۰ روزه براي 
بيمه ش��دگان و ح��ذف بيم��ه از روي تخ��ت 
بيمارس��تان، گفت: براي صدور دفترچه مقرر بود 
تا ۱۰ روز دوره انتظ��ار در نظر بگيريم؛ با توجه به 
اينكه برخي بيمه نشده بودند، در بخش نامه اي به 
استان ها اعالم كرديم كه مبتاليان به كروناويروس 

را هم جزو بيماران اورژانسي حساب كرده و بيمه 
آنها بدون دوره انتظار آغاز شود.

موهبتي ادامه داد: همچنين پيش از اين كساني كه 
برگ هاي دفترچه بيمه شان پيش از موعد مقرر به 
اتمام مي رسيد بايد به اداره كل بيمه رفته و تاييديه 
اخذ مي كردند سپس با مراجعه به دفتر پيشخوان 
دولت مج��ددا دفترچه بيم��ه دريافت مي كردند 
كه اين موضوع نيز با آغاز ش��يوع كروناويروس در 
كشور براي بيماران حذف ش��د و از اين پس تنها 
با مراجعه به دفاتر پيشخوان و استعالم هاي مورد 
نياز دفترچه بيمه مجدد به متقاضي تحويل داده 

مي شود.
او با اش��اره به انجام عمليات استحقاق سنجي در 
بيمارستان ها، به ايسنا گفت: ناظر ما بايد بر بالين 
بيمار حاضر مي شد و تاييديه اي براي بيمار صادر 
مي كرد. اكنون اعالم كرده ايم بستري بيمار مبتال 

به كروناويروس تنها با كد HID كفايت مي كند.
مديرعامل سازمان بيمه سالمت در خاتمه سخنان 
خود بر لزوم اطالع رساني در خصوص نحوه انتقال 
و پيشگيري از بيماري، تاكيد كرد: به نظر مي رسد 
فعاليت هاي مقتضي از سوي بيمه سالمت صورت 
گرفته اس��ت البته در نظر داريم همزمان با فراهم 
شدن زيرساخت ها، اطالع رساني تلفني از طريق 

سامانه ۱۶۶۶ را نيز دنبال كنيم.

   ابالغيه لغو مراسم تاالرها براي كرونا
مع��اون نظارت ب��ر اماكن پلي��س امنيت عمومي 
پايتخت نيز تاكيد كرد كه باتوجه به احتمال شيوع 
وي��روس كرونا تمامي تاالره��اي پذيرايي موظف 
به بازگردان��دن مبلغ بيعانه براي موارد كنس��لي 

مراسم ها هستند.
 نادر م��رادي در اين باره گفت: ب��ه دنبال احتمال 
ش��يوع وي��روس كرون��ا و ل��زوم انج��ام اقدامات 

پيشگيرانه برخي افرادي كه براي مراسم هاي خود 
اقدام به رزرو تاالر ك��رده بودند تصميم به لغو اين 
مراسم گرفته اند كه در اين خصوص طي نامه اي به 
اتاق اصناف ابالغ شد كه اتحاديه تاالرداران موظف 
هس��تند كل مبلغ بيعانه اي كه براي رزرو دريافت 
كرده اند را بازگردانند. او تاكيد كرد: مديران تاالرها 
براي فس��خ قرارداد مجاز ب��ه دريافت هيچ وجهي 

نيستند.
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عضو سابق شوراي شهر تهران پيشنهاد كرد يك بيمارستان صحرايي ويژه كرونا احداث شود

تقاضاي مصرفي ملك چگونه رفع مي شود؟ 

انتقاد از قرون وسطايي دانستن قرنطينه شهري

3 راهكار تعادل بخش به بازار مسكن

گروه راه و شهرسازي|
 رحمت اهلل حافظي عضو سابق شوراي شهر تهران و عضو 
هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي پيشنهاد 
داد يك بيمارستان صحرايي ويژه بيماران كرونا در نزديكي 
فرودگاه امام ايجاد شود. او همچنين با تاكيد بر ضرورت 
انجام قرنطينه محله اي و شهري اظهارات مسووالن وزارت 
بهداشت درباره قرون وسطايي خواندن قرنطينه شهري 
را عجيب دانست و گفت كه هم اينك ايتاليا 12 شهر خود 

را قرنطينه كرده است.
به گزارش »تعادل« ۳۰ بهمن ماه اولين مورد از ويروس 
كرونا در شهر قم از طريق روابط عمومي وزارت بهداشت 
گزارش شد و به فاصله يك روز خبر ابتالي چند تهراني 
به اين ويروس م��ردم پايتخت را در ش��وك و نگراني 
فرو برد. با گذش��ت يك هفته از ش��يوع ويروس كرونا 
اما هنوز مس��ووالن تدابير خاصي براي مقابله با آن در 
نظر نگرفته اند و آمار ضد و نقيض در اين زمينه نشان از 
بي برنامگي دارد. هر چند حدود 9 بيمارستان در تهران 
براي پذيرش بيماران مبتال در نظر گرفته ش��ده است 
اما فيلم ها و اخباري كه در ش��بكه هاي مجازي پخش 
شده نش��ان از اين دارد كه امكانات اين بيمارستان ها 
كافي نيست و حتي گفته مي شود در برخي بيمارستان 
افراد مبتال و كساني كه تست داده اند در كنار يكديگر 
نگهداري مي شوند و قرنطينه به معناي واقعي كلمه در 

اين بيمارستان ها وجود ندارد.
در اين خصوص رحمت اهلل حافظي عضو سابق شوراي 
شهر تهران و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 
شهيدبهشتي كه در ش��وراي چهارم نقش مهمي در 
افش��اي فساد مديريت قبلي شهر داش��ت، با اشاره به 
ساخت بيمارس��تان هزار تخت خوابي در چين طي 9 
روز، پيش��نهاد كرده است با توجه به توانايي چيني ها 
و نيز با توجه ب��ه مراوداتي كه با چيني ها داريم، از آنها 
بخواهيم در ايجاد يك بيمارس��تان صحرايي ويژه در 
نزديكي فرودگاه امام كه بتوان شرايط پدافند غيرعامل 
را براي آن پيش بيني كرد، ما را همراهي كنند.به گفته 
حافظي براي اين منظور بايد تيمي از چين به طور ويژه 
وارد كشور شود و در مراحل ساخت بيمارستان صحرايي 
با ما مشاركت كند. اين يك فرصت است كه تهديد پيش 

آمده در كشور را پشت سر بگذاريم.
حافظي با اشاره به ش��يوع كرونا در برخي استان هاي 
كشور گفت: وزارت بهداشت تحت هر شرايطي موظف 
است، نسبت به ايجاد محيط مناس��ب براي بيماران 
اقدام و ش��رايطي را فراهم كند تا از شيوع بيماري بين 
مردم قم و انتقال آن به س��اير شهرها جلوگيري شود.

آمار فوتي هاي كرونا رو به افزايش است و انتظار مي رود 
وزارت بهداشت از طريق راه هاي علمي و پيشگيرانه از 

توسعه آن جلوگيري كند. 
او با اش��اره به اينكه وزارت بهداش��ت قرنطينه را اقدامي 
قرون وس��طايي مي داند، تصريح كرد: وزارت بهداشت 
دليل قرنطينه نكردن را س��فر مردم به ش��مال كش��ور 
مي داند، اما عجيب است، مسووالني كه در جايگاه علمي 
و اجرايي بس��يار باال قرار دارند، اينگونه صحبت كرده و 
اغراق مي كنند. وزارت بهداشت در حالي قرنطينه را قرون 
وسطايي مي داند كه ايتاليا در همين لحظه 12 شهر خود 

را قرنطينه كرده است. 
حافظ��ي ادامه داد: قرنطينه كردن به معناي اين اس��ت 
كه هيچ ش��هروندي اجازه ورود و خروج از شهر را ندارد، 
حتي اجازه جابه جايي بين محالت شهر را هم نمي دهند 
و اينطور صحبت كردن خيلي تعجب برانگيز است. انتظار 

مي رود با روش هاي علمي و استفاده از تخصص افراد در 
اين حوزه، وزارت بهداشت براي مهار و جلوگيري از شيوع 
بيش��تر بيماري هاي تنفسي اقدام كند، چه اين بيماري 

كرونا يا آنفلوآنزاي فصلي باشد.
حافظي با اشاره به برداشت هايي كه در كشور در زمينه 
قرنطينه ش��هرها وجود دارد، گف��ت: قرنطينه كردن به 
معناي تخليه شهر نيست، در چين اعمال قرنطينه به اين 
معنا است كه در هر خانواده تنها يك عضو و آن هم هر سه 
روز يك بار اجازه خروج و خريد مايحتاج خانه را دارد و اين 
به معناي قرنطينه اس��ت، نه چيزي كه وزارت بهداشت 

مي گويد و آنها بايد در تعاريف خود بازنگري كنند.
او درباره كنترل ورودي مسافران به تهران اظهار كرد: اين 
موضوع فراتر از ظرفيت هاي ش��وراي شهر، شهرداري، 

وزارت بهداش��ت و حت��ي وزارت كش��ور اس��ت  و قطعا 
ستادي كه تشكيل شده است و معاون اول رييس جمهور 
مسووليت آن را برعهده دارند،  بايد براساس اطالعات متقن 
و نظرات فني و تخصصي كارشناسان مربوطه و نه براساس 

نظرات مديران وزارت بهداشت، تصميم گيري  كنند.
حافظي تاكيد كرد: وزارت بهداش��ت بايد متخصصان را 
به جلسات خود دعوت كند و بر اساس اطالعات موجود 
نظرات كارشناس��ي را اخذ و تصميم گيري كنند. بايد از 
نيروهاي نظامي و انتظامي كم��ك بگيريم و تمهيدات 
خاصي در نظر گرفته ش��ود. اصراري بر اين نيس��ت كه 
قرنطينه كردن اتفاق افتد، اين اتفاق بايد مبتني بر نظرات 
كارشناسي رخ دهد و قرنطينه به معناي واقعي و نه به آن 

معنايي كه معاون وزير تعريف كردند، انجام شود. 

    ضد عفون�ي كردن اتوبوس هاي پايتخت 
شبانه روزي شد

همزمان با ش��يوع ويروس كرونا روساي كميسيون هاي 
فرهنگي - اجتماعي، عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
در نامه اي به ش��هردار تهران پيشنهاد لغو 1۰ روزه طرح 
ترافيك به منظور استفاده بيشتر از خودروي شخصي در 
راستاي پيشگيري از ويروس كرونا را مطرح كردند و روز 
گذشته ش��وراي عالي ترافيك از كاهش ساعات ترافيك 
خبر داد. مسووالن شهرداري نيز براي مقابله با اين موضوع 
تمهيداتي در نظر گرفته اند و در اولين گام ضدعفوني كردن 
اتوبوس هاي پايتخت را به شكل شبانه روزي در دستور كار 
قرار دادند. در اين خصوص محمود ترفع مديرعامل شركت 
واحد اتوبوسراني تهران با تشريح تدابير و تمهيدات اين 

شركت براي ارتقاي ايمني ناوگان اتوبوسراني پايتخت در 
حوزه بهداشت عمومي گفت: عمليات ضدعفوني كردن 
اتوبوس هاي شركت واحد كه از پنجشنبه اول اسفند صرفًا 
در ساعات پاياني شب انجام مي شد را شبانه روزي كرده ايم.

محمود ترفع با اعالم اينكه اين اقدام به منظور افزايش سطح 
بهداشتي ناوگان اتوبوسراني و حفظ سالمت مسافران و بر 
اساس دس��تورالعمل هاي وزارت بهداشت صورت گرفته 
است، افزود: عالوه بر اين عمليات شست و شوي اتوبوس ها 
طي ساعات روز در ابتدا و انتهاي خطوط انجام مي شود. او از 
تهيه و نصب پوسترهاي آموزشي حاوي اطالعات پيشگيرانه 
در زمينه نكات بهداشتي براي مسافران و رانندگان خبر داد و 
تأكيد كرد: عالوه بر اين، نمايشگرهاي ال اي دي اتوبوس هاي 
بي آرتي را نيز به پخش پيام هاي پيشگيرانه در حوزه سالمت 
عمومي كه از س��وي وزارت بهداش��ت توصيه شده است، 
اختصاص داده ايم. مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران 
با تاكيد بر اينكه تعداد مسافران ناوگان اتوبوسراني تهران در 
روزهاي اخير نسبت به قبل كاهش قابل مالحظه اي نداشته 
است، تصريح كرد: از شهروندان عزيز درخواست مي كنيم 
اگر عالئم س��رماخوردگي دارن��د، از حمل ونقل عمومي 
استفاده نكنند و در صورت ضرورت استفاده از حمل ونقل 
عمومي در صورت عالئم سرماخوردگي از ماسك و دستكش 

استفاده كنند.

    ممنوعيت ورود دستفروشان به مترو 
همچنين ممنوعيت ورود دستفروشان به مترو در دومين 
جلس��ه كارگروه مقابله با بيماري هاي واگير شهرداري 
تهران مصوب ش��د. فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت 
بهره برداري مترو در اين باره گفت: قبل از ش��يوع كرونا 
وي��روس در پايتخت، ممنوعيت ورود دستفروش��ان به 
شبكه مترو وجود داشت اما امكان جلوگيري از ورود اين 
افراد به صورت كامل امكان پذير نب��ود.  او با بيان اينكه 
موضوع ممنوعيت ورود دستفروشان به مترو در دومين 
جلس��ه كارگروه مقابله با بيماري هاي واگير شهرداري 
تهران مصوب شده است، تصريح كرد: به علت جلوگيري 
از شيوع اين بيماري از شهروندان درخواست داريم كه از 
دستفروشان خريدي نداشته باشند. مديرعامل شركت 
بهره برداري مترو تهران گفت: البته تعداد دستفروشان در 
چند روز اخير كاهش پيدا كرده است چرا كه آنها هم مانند 

مسافران مترو در معرض اين بيماري قرار دارند.

    برج ميالد تعطيل شد
يكي ديگر از اقدام هاي شهرداري در اين زمينه تعطيلي 
مراكز فرهنگي و گردش��گري از جمله برج ميالد است و 
در اين راستا تمام فعاليت هاي تفريحي و گردشگري برج 
ميالد با دستور مديركل دفتر شهردار تهران تعطيل شد. 
عالوه بر اين مدير دفتر ش��هردار ته��ران طي نامه اي به 
معاونان، ش��هرداران مناطق و مدي��ران كل خبر داد كه 
مراكز ورزشي اعم از آبي و غير آبي تا اطالع ثانوي تعطيل 
است. همچنين باغ پرندگان شهر تهران تا اطالع ثانوي 
تعطيل ش��د. تمامي فعاليت ه��اي فرهنگي، اجتماعي 
و ورزش��ي مجموعه هاي مختص بانوان از جمله مراكز 
شهربانو، شهدخت و بوستان هاي بانوان هم تعطيل شد. 
خانه هاي كودك براي محالت و كالس هاي فوق برنامه 
و ساير برنامه هاي غيرضرور هم به تعطيلي كشانده شد. 
فقط فعاليت هاي تخصصي سراي محله و خانه سالمت 
به منظور ارايه خدمات مورد نياز به شهروندان در حوزه 
مراقبت و پيشگيري از ويروس كرونا طبق روال گذشته 

ادامه دارد.

گروه راه و شهرسازي|
اگرچه براس��اس تازه ترين آمارمنتشرش��ده از سوي 
بانك مركزي، حجم معامالت در بهمن س��ال جاري 
نسبت به دي ماه رشد 24 درصدي داشته است، اما به 
گفته فعاالن اقتصادي، بازار مسكن همچنان در ركود 
تورمي به س��ر مي برد و تا رسيدن به رونق فاصله دارد، 
در اين شرايط راهكارهايي مانند افزايش عرضه ملك 
با شناسايي خانه هاي خالي و افزايش توليد و همچنين 
مقابله با سوداگري مي تواند به بهبود بازار كمك كند.  
يكي از اقداماتي كه در اين زمينه مي تواند راهگشا باشد، 
راه اندازي سامانه امالك براي شناسايي خانه هاي خالي 
بود كه در 29 بهمن س��ال جاري انجام شد، سامانه اي 
كه به گفته مديركل دفتر اقتصاد مس��كن مي تواند به 
شناسايي واحدهاي خالي از سكنه و عرضه آنها كمك 

كند و تاحدودي تعادل را به بازار مسكن برگرداند.
به گزارش فارس، فرزانه اصالني گفت: 24 ميليون خانوار 
و 27 ميليون مس��كن داريم ودر اين ميان دو ميليون 
و 57۰ هزار مس��كن خالي داريم پس سامانه امالك 
مي تواند اطالعات كشور را در بخش مسكن دراختيار 
وزارت راه و شهرسازي قرار دهد چرا كه مي تواند نشان 
دهد، اين ساخت و ساز ها اكثرا براي توليد ثروت بوده 

است.
او با تاكيد بر اينكه ورود برخي بانك ها به بخش مسكن 
منجر به بيشتر شدن تعداد واحدهاي خالي از سكنه شد، 

گفت: افزايش درآمدهاي نفتي منجر به ورود سرمايه ها 
به بخش مسكن و توليد واحدهاي لوكس شد. اصالني 
با اش��اره به اينكه وقتي درآمدهاي نفتي زياد مي شود 
پيامدهاي آن س��رمايه گذاري در واحدهاي مسكوني 
مي شود، گفت: متاسفانه در يك دوره اي از اقتصاد كشور 
اين موضوع بيشتر و منجر به توليد واحدهاي مسكوني 
لوكس شد. مديركل دفتر اقتصاد مسكن ادامه داد: برخي 
بانك ها هم وارد مسكن شدند و منجر به بيشتر شدن 
واحدهاي خالي از سكنه شد. اصالني گفت: اين موضوع 
موجب شد تا تجمع و شكاف ميان عرضه و تقاضا ايجاد 
شود پس به هر حال ابزار سامانه امالك مي تواند كمك 
كند كه اگر كسي سرمايه گذاري مي خواهد انجام دهد 
اشكالي نيست اما بايد واحدهايي توليد كند كه توانايي 
خريد باشد و اگر واحد لوكس مي سازد بايد ماليات خالي 
ماندن آن را هم پرداخت كن��د. مديركل دفتر اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرس��ازي يادآورشد: اين سامانه 
مي تواند به خوبي با شناسايي واحد هاي خالي از سكنه 
از آنها بابت خالي ماندن ماليات دريافت كند. به گفته او، 
در اليحه بودجه 99 همچنين قرار اس��ت از واحدهاي 
لوكس هم ماليات دريافت ش��ود حتي اگ��ر آن واحد 

مسكوني خالي نباشد.
مديركل دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرسازي 
تاكيد كرد: س��امانه امالك مي تواند كشور را در حوزه 
سياست گذاري كمك و مش��خص كند در كشور چه 

تعداد مسكن و چه تعداد مالك داريم و كشور را در تعادل 
بازار مس��كن كمك كند. اصالني ادامه داد: پس نبايد 
تمام كارها را به بازار بسپاريم و اين منطقي نيست پس 
ورود دولت هم ضروري است چرا كه وقتي حاشيه سود 
براي واحدهاي لوكس زياد مي شود بازار به اين سمت 

حركت مي كند.
او تصريح كرد: به هر حال سامانه امالك و طرح اقدام ملي 
مسكن مي توانند به تعادل سازي بازار مسكن كمك كنند 
اما اينكه بگوييم سامانه امالك به تنهايي مي تواند تعادل 

را به بازار مسكن برگرداند صحيح نيست.

    عرضه مناسب و كنترل بازار اجاره 
افشين پروين پور، كارشناس اقتصاد مسكن هم معتقد 
است كه عرضه مناسب و مبارزه با سوداگري مي تواند در 
باز گشت تعادل به بازار مسكن كمك كند، افشين پور 
در اين زمينه گفت: با افزاي��ش عرضه ملكي و كنترل 
سوداگري مي توان بازار اجاره بهاي مسكن را كنترل كرد.

او در پاس��خ به اينكه علي رغم اينكه هنوز تا فصل نقل 
و انتقاالت مس��كن فرصت باقي است اما نرخ اجاره بها 
افزايش يافته و كمبود فايل اجاره در بنگاه هاي امالك 
است، گفت: مادامي كه عرضه مسكن افزايش نيابد نه 
بازار مسكن و نه بازار اجاره بها متعادل نخواهد شد اما اين 
تعادل بازار نيز منوط به اين بايد باشد كه از سوداگري 
در اين بخش به شكل ويژه كاسته شود. اين كارشناس 

مسكن در پاسخ به اينكه آيا ساخت واحدهاي استيجاري 
مي تواند به كمك بازار اج��اره بيايد اظهار كرد: عرضه 
مسكن استيجاري مش��كل را حل نمي كند چرا كه در 
فرهنگ ايراني از سال ها قبل مالكيت به نوعي براي مردم 
ايران ارزشمند بوده و هست؛ رفتن به سمت گسترش 
واحدهاي استيجاري كه برخي معتقد هستند اين روش 

مشكل مستاجران را حل خواهد كرد، غلط است.
پروين پور با اشاره به اينكه اگر مي خواهيم مستاجران را 
صاحب خانه كنيم مسير احداث خانه هاي استيجاري 
غلط است ادامه داد: متعادل شدن بازار اجاره به عرضه 
مناسب مسكن بستگي دارد بنابراين عرضه خانه هاي 
استيجاري مشكلي را حل نمي كند، اينكه برخي عنوان 
مي كنند عرضه واحدهاي استيجاري مشكل مستاجران 
را حل خواهد كرد اشتباه اس��ت چرا كه با ساخت اين 

واحدهاي مسكوني در حقيقت عرضه ملكي در كشوري 
كه س��االنه ۸۰۰ هزار ازدواج به ثبت مي رسد فراموش 
مي ش��ود. او افزود: مشكل مستاجران با عرضه مسكن 
ملكي حل مي شود نه اينكه مسكن استيجاري بسازيم 

و آن را در اختيار مستاجران براي زندگي قرار دهيم.
پروين پور گفت: متاسفانه مستاجران در كشور به دليل 
تورم باال مدام در حال ضرر هستند چرا كه بيش از نيمي 
از درآمد آنها صرف پرداخت اجاره بها مي شود. حال اگر 
اصل در سياست گذاري مسكن، اصل استيجاري باشد 
راه را به اشتباه رفته ايم و دولت بايد براي حل مشكل به 
س��مت توليد و عرضه مسكن حركت كند.  مشاهدات 
ميداني حاكي از اين است كه در روزهاي فصل زمستان 
عالوه بر رش��د قيمت مس��كن و ميزان معامالت نرخ 

اجاره بهاي مسكن نيز رو به فزوني گذاشته است.

افزايش ۲۵ درصدي كرايه هاي حمل و نقل عمومي
محم��د عليخاني رييس كميس��يون عمران و حمل 
و نقل شوراي ش��هر تهران گفت: اليحه افزايش نرخ 
كرايه ه��اي حمل و نقل عمومي در اين كميس��يون، 
بررسي و پيش��نهاد افزايش 25 درصدي به تصويب 
رس��يد. به گزارش مهر، عليخاني با اشاره به تصويب 
اليح��ه افزايش نرخ كرايه هاي حم��ل و نقل عمومي 

در كميس��يون عمران و حمل و نقل اظهار كرد: نرخ 
مصوب در كميس��يون نهايي نيست و بايد در صحن 
ش��ورا به تصويب برس��د، پس از تاييد اين مصوبه در 
هيات تطبيق فرمانداري و ابالغ آن از سوي شهرداري، 
نرخ هاي نهايي مشخص مي شود اما پس از بررسي هاي 
كارشناس��انه در كميس��يون حمل و نقل با افزايش 

25 درصدي موافقت شد. پيشنهاد شهرداري، افزايش 
بر اساس ميزان تورم رسمي اعالم شده بود كه ما براي 
آن س��قف تعيين كرديم و »افزايش تا 25 درصد« را 
به تصويب رسانديم. وي ادامه داد: با توجه به افزايش 
نرخ بنزين، رقم تصويبي در كميسيون عادالنه است، 
جداول نرخ ها مشخص شده كه در صحن شورا جزييات 

آن اعالم مي شود. رييس كميسيون عمران و حمل و 
نقل شوراي شهر تهران در خصوص افزايش نرخ بليت 
مترو افزود: وسايل حمل و نقل عمومي همانند مترو، 
اتوبوس و تاكس��ي، س��قف افزايش مشابهي خواهند 
داشت. همچنين نرخ بليت متروي هشتگرد مشخص 
شده است. عليخاني با اشاره به كارت بليت هاي مترو 

كه براي اقشار خاص صادر مي ش��د، گفت: تمام اين 
كارت ها به صورت يكپارچه هستند و سقفي براي صدور 
اين كارت ها مش��خص كرده ايم بنابراين خبرنگاران، 
بازنشستگان، سالمندان، دانشجويان، دانش آموزان، 
سربازان وظيفه و...  كارت هاي اعتباري شان به صورت 

يكپارچه خواهد بود.
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افتتاح آزمايشي زيرگذر گيشا
روز گذش��ته زيرگذر كوي نصر يا همان گيش��ا 

به طور آزمايشي زير بار ترافيك رفت.
به گزارش ايسنا، صفا صبوري ديلمي معاون فني 
و عمراني شهرداري تهران روز گذشته در مراسم 
افتتاح آزمايشي زيرگذر گيشا با حضور در جمع 
خبرنگاران گفت: پروژه عملياتي  زيرگذر كوي نصر 
يا همان گيشا از سال 1۳95 متوقف شده بود و تا 
خردادماه سال 1۳9۸ حدود 2۰ درصد پيشرفت 

فيزيكي داشت.
او با بيان اينكه خردادماه س��ال 1۳9۸ پل گيشا 
جمع آوري ش��د، اظه��ار ك��رد: از آن پس انجام 
عمليات اجرايي زيرگذر گيشا در دستور كار قرار 
گرفت و براساس برنامه ريزي هاي اوليه مقرر شد 
كه در خردادماه سال 1۳99 اين زيرگذر افتتاح 
ش��ود، اما بنا به توصيه شهردار تهران با برقراري 
شيفت هاي كاري بيش��تر، افتتاح پروژه را به 29 

اسفندماه كوتاه كرديم.
او افزود: از آنجايي كه ترافيك شب عيد براي مردم 
آزاردهنده اس��ت و از نظر ايمني ني��ز اين پروژه 
تكميل شده است، تصميم گرفتيم اين پروژه را 
به صورت آزمايش��ي افتتاح كنيم و بعد از احصاء 
مشكالت در همان زمان از پيش تعيين شده، اين 

زيرگذر را افتتاح رسمي كنيم.
معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران با بيان 
اينكه حدود 2۰ روز زودتر اي��ن زيرگذر افتتاح 
مي شود، تصريح كرد: كمتر از ۳ درصد از عمليات 
تكميلي اين زيرگذر باقي مانده است كه در نظر 
داريم در كنار مردم اين سه درصد عمليات را نيز 

انجام دهيم.
او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا تا تكميل 
پروژه صبر نكرديد، اظهار كرد: از نظر ايمني اين 
پروژه تكميل شده است و تنها عمليات هاي ساده 
همچون يكسري ريزه كاري ها باقي مانده است 
كه ارتباطي با كيفيت تردد مردم در زيرگذر ندارد 
و از س��وي ديگر ترافيك اين منطقه براي مردم 
آزاردهنده بود و مي بينيد كه در دقايق ابتدايي كه 
اين زيرگذر افتتاح شده چه حجمي از تردد در آن 

صورت مي گيرد.
صبوري ديلمي با بيان اينكه براساس طرح اوليه 
ما بايد دو عمليات تكميلي ديگر روي اين زيرگذر 
انجام دهيم، ادامه داد: پرونده ساخت و بهره برداري 
زيرگذر بسته مي شود، اما براساس طرح اوليه بايد 
يك روگذر كه به پل سبز زندگي شهرت گرفته 
و همچنين يك دوربرگ��ردان جنوب – جنوب 
روي بزرگراه ش��هيد چمران براي دسترسي به 
گيشا احداث كنيم كه براساس برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته در فروردين ماه سال 1۳99 عمليات 
اجرايي اين دوربرگردان و پل س��بز زندگي آغاز 
مي شود. معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
در مورد هزينه اجراي اين پروژه نيز با بيان اينكه 
هنوز صورت وضعيت هاي مالي قطعي نشده اما 
برآورد اوليه 2۰۰ ميليارد تومان بود، گفت: با اين 
حال مهندسان ما با مهندسي ارزشي كه روي اين 
پروژه انجام دادن��د و همچنين اصالحات انجام 
شده حدود 6۰ ميليارد تومان از هزينه هاي پروژه 
كم كردند و برآورد ما اين است كه مبلغ پروژه از 

1۳۰ ميليارد تومان بيشتر نمي شود.

پرداخت نخستين مرحله يارانه 
صرفه جويي سوخت به مترو 

فرنوش نوبخت مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو تهران و حومه از پرداخت حدود 12ميليارد 
تومان براي نخستين مرحله يارانه صرفه جويي 

سوخت به اين شركت خبر داد.
ب��ه گزارش ف��ارس، نوبخ��ت درب��اره پرداخت 
12ميليارد تومان براي نخس��تين مرحله يارانه 
صرفه جويي سوخت به شركت بهره برداري مترو 
تهران و حومه اظهار كرد: شوراي اقتصاد در خرداد 
1۳96 بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور، طرح توسعه 
حمل و نقل مس��افر با قطار شهري در تهران و ۸ 

كالن شهر را تصويب كرده است.
او افزود: قرار بود بر اساس اين مصوبه به ازاي هر 
افزايش سفر ناشي از افزايش واگن هاي جديد به 
متروي تهران، مبلغ 9.۸ س��نت )حدود 12۰۰ 
توم��ان( از محل منابع حاص��ل از صرفه جويي 
سوخت به مترو پرداخت شود كه با پيگيري هاي 
مكرر و دس��تور وزير نفت و مديرعامل سازمان 

بهينه سازي مصرف سوخت محقق شد.
وي تصريح كرد: بر اساس مصوبه صورت وضعيت 
قطاره��ا و س��فرهاي اضافه ش��ده در ش��ركت 
بهره برداري مترو تهران و حومه تاييد ش��د و در 
اولين بخش دولت مبلغ 1۳حدود ميليارد تومان را 
تعيين كرد كه بعد از كسر كسورات مبلغي حدود 
12ميليارد تومان به حس��اب مستقيم شركت 

بهره برداري متروي تهران پرداخت كرد.
نوبخت با اشاره به اينكه اين مبلغ از صرفه جويي 
س��ه ماه دوم سال 9۸ اس��ت تصريح كرد: منابع 
حاصل از صرفه جويي سوخت مترو براي سه ماه 
سوم سال 9۸ س��ه برابر مبلغي است كه در حال 

حاضر دريافت كرده ايم.
او با بيان اينكه 17بهمن ماه 1۳96 تفاهمنامه اي 
بين شهرداري تهران، شركت بهينه سازي مصرف 
س��وخت و ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
انجام شد گفت: بر اساس اين تفاهمنامه به استناد 
ماده 12 قان��ون رفع موانع تولي��د رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1۳94و آيين نامه 
اجرايي آن، طرح »توس��عه حمل ونقل مسافر با 
قطار شهري در تهران و هشت كالن شهر اصفهان، 
تبريز، شيراز، اهواز، كرمانشاه، مشهد، كرج و قم« 
از سوي وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب در 
ش��وراي اقتصاد، به شركت بهينه سازي مصرف 
سوخت تكليف شده و امروز بعد از گذشت چند 

سال اجرايي شد.

عمار س�عيديان فر مدير واحد س�اماندهي 
محدوده ها و طرح هاي ترافيكي ش�هرداري 
ته�ران اعالم ك�رد: بناب�ر تصميم ش�وراي 
ترافي�ك ته�ران و در پ�ي ش�يوع كرونا در 
پايتخت، اجراي طرح هاي ترافيكي تهران به 
ميزان دو ساعت و نيم در هر روز كاهش يافت. 
عمار سعيديان فر روز چهارشنبه با اشاره به 
مصوبات جلسه روز گذشته شوراي ترافيك 
تهران افزود: اين اقدام براي كنترل ش�يوع 
كرونا و با توجه به درخواس�ت عمومي براي 
اس�تفاده از وسايل نقليه ش�خصي و پرهيز 

از حضور در محل هاي پرتجمع گرفته شد.
او ادامه داد: بر اين اس�اس ط�رح ترافيك و 
كنترل آلودگي هوا از شنبه )يازدهم اسفند( 
تا آخ�ر هفته آينده از س�اعت ۸ صبح تا 1۷ 

بعدازظهر اجرا مي شود. سعيديان فر يادآور 
ش�د: پيش از اين زمان اجراي طرح ترافيك 
و آلودگي هوا 3۰ :۶ تا 1۸ در نيمه دوم س�ال 
بود كه حاال با تصويب شوراي عالي ترافيك 
زمان اتمام يك ساعت زودتر و زمان آغاز نيز 

يك ساعت و نيم ديرتر خواهد بود.
به گزارش ايرنا، هم اكنون ۲ طرح »ترافيك« 
و »كنترل آلودگي هوا« )زوج و فرد س�ابق يا 
حلقه دوم طرح ترافيك( در محدوده مركزي 
ش�هر تهران اجرا مي شود و ش�رط ورود به 
اين محدوده ه�ا كه مالكان خودروها جريمه 
نش�وند، ثبت نام مالك و مشخصات خودرو 
در س�امانه my.tehran.ir و شارژ حساب 
شهروندي اس�ت. محدوده طرح ترافيك از 
شمال به خيابان مطهري، از جنوب به خيابان 

ش�وش، از غرب به خيابان كارگر و از سمت 
ش�رق به خيابان هاي شريعتي و 1۷ شهريور 
است و از س�وي ديگر طرح كنترل آلودگي 
هوا نيز از شمال به بزرگراه همت، از شرق به 
بزرگراه امام عل�ي )ع(، از جنوب به بزرگراه 
بعثت و از غرب به بزرگراه هاي نواب و چمران 

محدود مي شود.
زم�ان اجراي طرح هاي ترافيك�ي تهران در 
نيمه دوم س�ال از س�اعت 3۰ :۶ تا 1۸ شنبه 
تا چهارش�نبه اس�ت ضمن اينك�ه روزهاي 
جمع�ه و اي�ام تعطي�ل ني�ز اي�ن طرح هاي 
ترافيك�ي اج�را نمي ش�ود. همچنين طرح 
كنترل آلودگي هوا عالوه بر روزهاي ش�نبه 
 تا چهارش�نبه، روزهاي پنجشنبه از ساعت

3۰ :۶ تا 13 اجرا مي شود.

كرونا زمان طرح ترافيك تهران را كاهش داد

برش
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»تعادل«رشدبيسابقهقيمتمحصوالتميانيفوالدرابررسيميكند

دست هاي پشت پرده، حامي گراني فوالد
تعادل | مرضيه احقاقي|

افزايش قيمت محص��والت مياني فوالد )ش��مش و 
ورق(، طي چند هفته اخي��ر، واكنش هاي متفاوتي را 
از س��وي فعاالن اين صنعت در حلقه هاي باالدستي 
و پايين دس��تي به دنبال داش��ت. داليل متعددي از 
سوي فعاالن صنعتي به عنوان رشد قيمت مطرح شد 
اعتراضات به قدري باال گرفت كه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ناچار به مداخله شد. البته اين دست تنش ها 
ميان فعاالن اين صنعت، پديده تازه اي نيست. گويي 
هر ساله و هر سال چندين بار با نوسان قيمتي، شاهد 
اعتراض توليدكنندگان در يكي از حلقه هاي اين صنعت 
هستيم. توليدكنندگاني كه در ظاهر سخن از شفافيت، 
ب��ازار آزاد و قيمت گذاري براس��اس مكانيزم عرضه و 
تقاضا در بوررس مي كنند، تا منافعش��ان تحت تاثير 
قرار مي گيرد، به يكباره خواستار ورود نهادهاي دولتي 
و باالدستي مي شوند. ش��ايد هم در اين خصوص بايد 
از ناهمگوني زنجيره فوالد كشور گاليه مند بود كه در 
برهه هاي مختلف، زمينه  را براي ورود دالالن باز مي كند. 
»تعادل« با هدف بررس��ي موضوع ياد شده با فعاالن 
صنايع باالدس��تي و پايين دس��تي فوالد به گفت وگو 
نشسته و نظر آن ها را جويا شده است. توليدكنندگان 
محصوالت مياني فوالد، اين رش��د قيمتي را ناشي از 
»كاهش عرضه آهن اس��فنجي به عنوان م��اده اوليه 
موردنياز اين واحدها، افزايش تقاضا در ماه هاي پاياني 
سال، تنش هاي ناشي از نوسان ارزي و حضور دالالن در 
اين بازار« مي دانند. با وجود اين توليدكنندگان صنايع 
پايين دس��تي مي گويند: » وقتي قيمت هيچ كدام از 
نهاده هاي توليد فوالد، چنين رشدي را نداشته، دليل 
منطقي براي رشد قيمت فوالد در كشور وجود ندارد. 
گويي دست هايي پشت پرده به دنبال از اين رشد قيمت 

فوالد استقبال مي كنند«. 
قيمت ش��مش و ورق فوالدي ظرف چند هفته اخير، 
رشد قابل توجه 25 تا 30 درصدي را تجربه كرده است. 
اين روند صعودي قيمت، با اعتراض بسياري از فعاالن 
صنايع پايين دستي فوالدي همراه شد. در همين حال 
فعاالن صنايع باالدستي فوالد كش��ور، اين رشد را به 
كمبود مواد اوليه زنجيره فوالد نسبت مي دهند و اعتقاد 
دارند در سايه اين كمبود، قيمت ها در يك روند صعودي 
قرار گرفته است. اين توليدكنندگان كاهش توليد آهن 
اس��فنجي به دليل افت فشار گاز واحدهاي توليدي را 
مزيد بر علت اين رون��د صعودي قيمت مي دانند. اين 
اعتراضات به اندازه اي شدت گرفت كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ابالغيه اي محدوديت هايي را براي 
فروش آهن اس��فنجي وضع كرد. در متن اين ابالغيه 
چنين آمده است: به منظور حمايت از توليد و اطمينان 
از تامين م��واد اوليه كارخانجات توليدي از اين تاريخ، 
فروش آهن اس��فنجي تنها به واحدهاي توليدي كه 
مصرف كنن��ده واقعي آن محصول مي باش��ند و تنها 
متناس��ب با ظرفيت حقيقي توليد هريك از واحدها، 
مجاز بوده و لذا فروش آهن اس��فنجي به س��اير افراد 
حقيقي و حقوقي، ممنوع مي باشد و درصورت دريافت 
گزارش خالف دس��تورالعمل فوق، مسئوليت متوجه 
شخص مديرعامل بوده و برابر قوانين و مقررات مربوطه 

برخورد خواهد شد.
با وج��ود اين همچنان قيمت  ش��مش و ورق فوالدي 
كاهش نيافته و موج اعتراضات ادامه دارد. »تعادل« با 
هدف بررسي روند نوسانات قيمتي ياد شده با فعاالن 
صنعت فوالد كشور از باالدستي و پايين دستي گفت وگو 
كرده است. سيد رضا شهرستاني از اعضاي هيئت مديره 
انجمن فوالد در گفت وگو با »تع��ادل« و درخصوص 
رشد ناگهاني قيمت ش��مش و ورق هاي فوالدي طي 
چند هفته اخير گفت: مت��وازن نبودن زنجيره فوالد، 
چالش هاي متعددي را براي اين صنعت ايجاد كرده؛ 
به عالوه آنكه زمينه رشد قيمتي را نيز فراهم كرده است. 
توليدكنندگان فوالد با كمبود سنگ آهن، كنسانتره، 

گندله و آهن اس��فنجي روبرو هستند و طبيعي است 
كه با افزايش قيمت مواد اوليه، قيمت فوالد و ورق نيز 

افزايش يابد. 
شهرستاني افزايش قيمت آهن اسفنجي به دليل كاهش 
توليد را از ديگر داليل اصلي رشد قيمت در چند هفته 
اخير عنوان كرد و گفت: در پي افت فشار گاز از بهمن 
ماه، توليد واحدهاي توليدكننده آهن اسفنجي كشور 
با كمبود مواجه شد. با وجود تمهيدات انديشيده شده، 
اين كمبود احتماال تا نيمه اس��فند م��اه ادامه خواهد 
داش��ت.  قيمت آهن اس��فنجي براس��اس 50 درصد 
قيمت شمش فوالد خوزستان )معدل سه ماهه( تعيين 
مي ش��ود. با اين وجود ماده اوليه مورد بحث از مدتي 
پيش تر، با قيمت باالتري در بازار به فروش مي رس��د. 
اين رش��د قيمتي به دليل قطع گاز واحدهاي احيا در 
فصل سرما، ايجاد شده و زمينه كمبود آهن اسفنجي و 
در ادامه رشد قيمتي آن را فراهم كرده است. در همين 
راستا نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغيه اي صادر 
كرد تا آهن اس��فنجي تنها به توليدكنندگان فروخته 
شود. شهرستاني گفت: بدون ترديد اين مصوبه زمينه 
حذف واسطه ها را فراهم مي كند؛ اما از آنجاكه همچنان 
با كمبود اين ماده اوليه مواجه هستيم، تاثير آنچناني بر 

كاهش قيمت نخواهد داشت. 
اين عضو انجمن فوالد، ظرفيت خالي توليد در بخش 
نورد گرم و سرد را از ديگر داليل اصلي رشد قيمت ورق 
عنوان ك��رد و گفت: ظرفيت خالي توليد ورق فوالدي 
كشور حدود 2 ميليون تن برآورد مي شود و كمبود مواد 
اوليه، مانع از توليد با تمام توان مي ش��ود. اين ظرفيت 
خالي در حالي اس��ت كه هر ساله حدود 2 ميليون تن 
اس��لب صادر مي ش��ود. حال اگر اين اسلب در چرخه 
توليد قرار گيرد، زمينه تعادل قيمتي فراهم خواهد شد. 
او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجودي 
كه م��واد اوليه صنعت ف��والد كش��ور از داخل تامين 
مي ش��ود، فوالد و ورق ه��اي فوالدي براس��اس نرخ 
جهاني، قيمت گذاري مي شوند؛ افزود: قيمت گذاري 
فوالد براس��اس نرخ جهاني، حكايت از استمرار روند 
صادرات فوالد ما دارد. اين موضوع بايد به عنوان نقطه 
قوت صنعت فوالد كش��ور شناخته شود و مورد توجه 
قرار گيرد؛ نه اينكه زمينه، متضرر ش��دن اين صنعت 
در داخل كشور فراهم شود. عالوه بر اين، قيمت ها در 
بورس و توسط مكانيزم عرضه و تقاضا، تعيين مي شود. 

در چنين شرايطي طبيعي است كه با افزايش تقاضا، 
قيمت ها در يك روند صعودي قرار گيرند.  شهرستاني 
در ادامه اق��دام وزارت صمت مبني بر ابطال معامالت 
ورق به دليل قيمت باال را نادرس��ت خواند و افزود: اين 
اقدام اشتباه محض است. متاسفانه تصميم گيران امر، 
همه جوانب را در نظر نمي گيرند و تصميمي را اجرايي 
مي كنند. حتي اگر قيمت ها با چنين راهكاري كاهش 
يابد، همچون فنري مي ماند كه پس از مدتي از جايش 
در خواهد رفت و رشد قيمت فزاينده اي را رقم خواهد 
زد. او اف��زود: به اعتقاد من، بهترين راه حل اين اس��ت 
كه عرضه و تقاضا، قيمت ها را مشخص كند. در موارد 
متعددي و در برهه هاي مختلف زماني شاهد آن بوديم 
كه قيمت پايين ورق فوالدي، زمينه حضور دالالن را به 
صنعت فوالد باز كرده است. به ويژه كه ميزان عرضه در 
مقابل تقاضا در بخش ورق كمتر است و زمينه اين دست 
دالل بازي و سودجويي ها فراهم مي شود. او راه حل اين 
مش��كل را ممانعت از صادرات سنگ آهن و كنسانتره 
دانس��ت و افزود: رفع كمبود در زنجيره فوالد، زمينه 
تعادل قيمتي را فراهم مي آورد. در عين حال بايد قيمت 
اين مواد اوليه در بازار تعيين شود تا سرمايه گذاران اين 

حوزه نيز متضرر نشوند. 
در ادامه براي بررسي جامع تر موضوع به سراغ يكي از 
فعاالن صنعت پايين دست فوالد رفتيم و نظر او را در اين 
خصوص جويا شديم. اميرحسين كاوه دبير سنديكاي 
توليدكنندگان لوله و پروفيل فوالدي ايران در درمقام 
نماينده توليدكنندگان محصوالت پايين دستي گفت: 
به اعتقاد ما هيچ دليل منطقي براي رشد قيمت فوالد در 
كشور وجود ندارد. گويي دست هاي پشت پرده به دنبال 

سودجويي هرچه بيشتر و به هم زدن بازار هستند. 
او اف��زود: خوش��بختانه با كمك مع��اون وزير صمت، 
معامالتي كه با قيمت باال در بورس انجام شده بود، باطل 
ش��دند. با اين وجود تنها با ابطال اين دست معامالت، 
مشكل مرتفع نمي شود. بلكه بايد معامالت جايگزين 
انجام ش��ود تا قبل از ابطال س��هميه هاي بهين ياب، 
توليدكنندگاني كه فرصت يك ماه��ه دارند، فرصت 
خريد مجدد را به دست آورند. جايگزين نشدن معامالت 
جديد، زمينه رشد تقاضا و به دنبال آن افزايش مجدد 
قيمت ها را فراهم مي كند. دبير سنديكاي توليدكنندگان 
لوله و پروفيل فوالدي ايران، تاكيد كرد: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بايد با نظارت هرچه بيشتر، مانع گران 

ش��دن بي مورد قيمت ها ش��ود. در همي��ن حال بايد 
خاطرنشان ساخت تالش هاي صورت گرفته از سوي 
اين انجمن هاي پايين دستي در مواردي نتيجه بخش 
بود. تا جايي كه معامالت ابطال شده ورق مجددا انجام 
ش��د و اين محصول مياني فوالدي در پنجم اسفند ماه 

با حدود 500 تومان كاهش در بورس كاال معامله شد.
كاوه افزود: قيمت گذاري فوالد در داخل كشور براساس 
نرم جهاني، اشتباه است. چراكه بسياري از نهاده هاي 
توليد اين صنعت در داخل كش��ور توليد مي ش��وند 
يا با قيمت بس��يار پايين در اختي��ار صنايع فوالد قرار 
مي گيرد. او گفت: با اين وجود ما در مواردي حتي شاهد 
آن هستيم كه ورق فوالدي حتي با قيمت باالتر از نرم 
جهاني نيز در داخل كشور به فروش مي رسد. اين عضو 
س��نديكا گفت: اين رشد قيمتي سبب مي شود، سود 
بااليي به جيب توليدكنندگان باالدستي برود. بنابراين 
در چنين شرايطي از مسئوالن انتظار مي رود با كنترل 

بيشتري، بر قيمت گذاري فوالد، نظارت كنند. 
در ادام��ه بايد اف��زود: تش��كل هاي بخش خصوصي 
همچنان پيگي��ر بحث كاهش قيمت ها هس��تند. بر 
همين اساس نيز انجمن س��ازندگان تجهيزات نفت، 
انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعتي و س��نديكاي 
توليدكنندگان لوله و پروفيل فوالدي ايران در نامه اي 
خطاب به سرپرست امور صنايع وزارت صمت، خواستار 
رسيدگي به اوضاع ش��ده اند. در متن اين نامه چنين 
آمده است: انجمن هاي امضا كننده ذيل اين نامه )يعني 
انجمن سازندگان تجهيزات نفت، انجمن سازندگان 
تجهيزات صنعتي و سنديكاي توليدكنندگان لوله و 
پروفيل فوالدي ايران( از مصرف كنندگان عمده انواع 
ورق و مقاطع فوالدي هستند. متاسفانه در 2 ماه اخير 
قيمت اين مواد به صورت روزان��ه در حال افزايش بها 
در مراكز توليد و فروش اس��ت. بطوريكه شديدا توليد 
محصوالت تعهد ش��ده ما را تحت الش��عاع قرار داده و 
برنامه ريزي س��اخت و تحويل محصول را با مش��كل 
جدي مواجه ساخته اس��ت. استحضار داريد اين مواد 
كامال در داخل كش��ور توليد مي شوند و عمال ارتباط 
چنداني به مس��ائل تحريم هاي اقتصادي و كمبود و 
افزايش نرخ ارز پيدا نمي كنند. اين روند افزايش روز به 
روز قيمت، احتماال ناشي از پارامترهاي داخلي و مسائل 
و ش��يوه هاي مديريتي است. بدينوسيله استدعا دارد 
تسهيالتي را عنايت فرماييد تا اعضاي اين انجمن ها كه 

طيف گسترده اي از سازندگان تجهيزات صنعتي كشور 
مي باشند از اين بن بست رهايي يابند و توليد آن ها در 

سال رونق توليد به ركود و تعطيلي سوق پيدا نكند.
با وجود تمام نظرات توليدكنندگان صنايع پايين دستي 
فوالد كشور، محمد كش��اني از اعضاي هيئت مديره 
انجمن فوالد اعتقاد دارد اين رش��د قيمت��ي در بازار 
شمش و ورق فوالدي به دليل جو رواني حاكم بر بازار، 
زمزمه هاي افزايش ن��رخ ارز و نبود تعادل ميان عرضه 
و تقاضا، حاصل شده است. كش��اني افزود: همواره در 
روزهاي پاياني سال شاهد افزايش تقاضا براي شمش و 
ورق فوالدي با هدف انباشت مواد اوليه براي سال هاي 
آتي هس��تيم. به عالوه آنكه زمزمه هايي مبني بر رشد 
تورم در سال آتي از هم اكنون به گوش مي رسد. همين 
موضوع نيز موجب شده تا تقاضا براي محصوالت مياني 
فوالد، رشد قابل توجهي را تجربه كند. تمام موارد ياد 

شده زمينه رشد قيمت را فراهم مي كنند. 
كشاني در ادامه راه حل رفع اين چالش را كنترل دولت بر 
تمامي زنجيره فوالد عنوان كرد و افزود: بايد روشن شود 
خريداران ورق و شمش فوالدي، اين محصوالت را به 
توليد اختصاص داده اند يا به بهانه توليد اين محصوالت 
را خريداري كرده  و آن را در بازار آزاد عرضه كرده اند؟ يا 
شمش و ورق براي مصرف سال آتي خود ذخيره سازي 
كرده اند؟ بدون ترديد همه موارد ياد شده، بازار را بهم 

مي زند و بايد جلوي آن گرفته شود.
»تعادل« در ادامه و براي روش��ن شدن هرچه بيشتر 
موضوع با احس��ان س��لطاني، پژوهش��گر اقتصادي، 
گفت وگو كرده است. س��لطاني در واكنش به افزايش 
قيم��ت محصوالت مياني ف��والد در يك م��اه اخير و 
چالش هايي كه ميان توليدكنندگان صنايع باالدستي و 
پايين دستي وجود دارد گفت: قيمت ارز از شهريور 96 تا 
بهمن ماه سال جاري، حدود 250 درصد افزايش داشته 
است. در همين بازه زماني، سهام شركت هاي فوالدي، 
بيش از 600 درصد بيشتر شده است. يعني سهام اين 
شركت ها حتي دوبرابر بيشتر از نرخ ارز، رشد يافته است. 
حال اين سوال مطرح مي شود كه اين رشد در شرايط 

تحريمي حاكم بر كشور، چگونه حاصل شده است؟
سودآورترين بنگاه در ايران فوالد مباركه است. فوالد 
مباركه توليدكننده انحصاري ورق گرم در ايران است. 
سود تلفيقي خالص اين شركت در سال 97، برابر 16 
هزار و 600 ميليارد تومان عنوان شده است. اين سود 

چطور حاصل شده است؟
اين شركت و ساير شركت هاي فوالدي خصولتي كشور، 
برق، گاز و محصوالت معدني را به بهاي به مراتب بسيار 
پايين تر از بازار جهاني خريداري مي كنند و توليدات 
خود را به بهاي حتي گران ت��ر از بازار جهاني در داخل 
كش��ور، به فروش مي رسانند؛ بنابراين بايد اذعان كرد 
كه رانت عطيمي حاصل مي ش��ود. توجه به اين نكته 
ضروري به نظر مي رس��د كه ظرف چن��د ماهي كه از 
گران ش��دن بنزين در كشور مي گذرد، قيمت فروش 
ورق ه��اي فوالدي، بيش از 30 درصد رش��د را تجربه 
كرده است. مگر در دو ماه ياد گذشته، قيمت برق، گاز، 
دستمزد كارگران يا كدام نهاده توليد، چنين رشدي 

داشته است؟
بنابراين بايد اعتراف كرد دس��ت هايي در پشت پرده از 
اي��ن گراني حمايت مي كند. در چنين ش��رايطي تنها 
توليدكنندگان محصوالت پايين دستي فوالد، متضرر 
مي شوند. در موقعيت كنوني توليدكنندگان محصوالت 
فوالدي مياني، حتي توليدات خود را احتكار مي كنند و 
در ادامه با عرضه پايين و مهندسي عرضه، زمينه افزايش 
قيمت را فراهم مي كند. اگر قيمت نهاده هايي چون برق، 
گاز و س��نگ آهن كه به صورت يارانه اي در اختيار اين 
شركت ها قرار مي گيرد را محاسبه كنيم، بالغ بر 100 هزار 
ميليارد تومان در سال، خواهد بود. اين درحالي است كه 
انتظار مي رود اين سرمايه به تمام حلقه هاي توليد كشور، 

تزريق شود و زمينه رونق توليد را فراهم كند.
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قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از ابالغ اختصاص 
س��هميه دو برابري كاالهاي اساس��ي براي توزيع به 
استان هاي كشور خبر داد و گفت: وزارت صمت در حال 
رايزني با وزارت بهداشت براي عرضه گسترده و با نرخ 
مصوب ماسك تنفسي در داروخانه ها است.به گزارش 
خبرگزاري فارس حسين مدرس خياباني، با اشاره به 
تمهيدات در نظر گرفته ش��ده از س��وي ستاد تنظيم 
بازار براي عرضه گسترده كاالهاي اساسي متناسب با 
شرايط فعلي بازار گفت: با ابالغ معاونت بازرگاني داخلي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر گرديد تا سهميه 
ويژه كاالهاي اساسي ميزان دو برابر نياز، به استان هاي 

سراسر كشور اختصاص يابد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: عالوه بر 
اين، در جلسه ستاد تنظيم بازار مقرر گرديد تا عرضه 
گوش��ت از محل ذخاير با حداكثر 10 درصد سود در 
شبكه هاي توزيع، عرضه گردد؛ به نحوي كه عالوه بر 
گوش��ت منجمد وارداتي با نرخ 41800 تومان براي 
مصرف كنندگان، قرار است گوشت ران با نرخ 44000 
تومان به صورت حداكثري در ش��بكه هاي منتخب از 

جمله ميادين ميوه و تره بار و فروشگاه هاي زنجيره اي 
و تعاوني توزيع شود. مدرس خياباني با تاكيد بر شرايط 
بي نظير كاالهاي اساسي در كشور و عدم وجود مشكل 
در عرضه آن متناس��ب با نياز مردم در شرايط كنوني، 
تصريح كرد: عالوه بر سهميه هاي عادي عرضه شكر، 
قرار بر اين است كه سهميه ويژه تخصيصي به استان ها 
به ميزان 30 هزار تن شكر براي دو شبكه فروشگاه هاي 
زنجيره اي و ميادين ميوه و تره بار در بسته بندي هاي يك 
كيلوگرمي تخصيص يابد تا با قيمت هر بسته 5 هزار و 
900 تومان عرضه گردد. قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تجارت افزود: با تمهيدات صورت گرفته، متناسب با 
نياز مردم، كاالهاي اساسي و اقالم بهداشتي از جمله 
شوينده ها، موادبهداش��تي و ژل ضدعفوني كننده به 

ميزان مورد نياز مردم و با نرخ مصوب توزيع شود.
اين مقام مس��وول در وزارت صنعت با اشاره به جلسه 
امروز با معاون اول رييس جمهوري خاطرنش��ان كرد: 
توزيع گسترده با قيمت مصوب انواع شوينده ها و ژل 
ضدعفوني كننده در ميادين ميوه و تره بار، ايستگاه هاي 
مترو و نيز كانكس هاي س��يار در سطح شهر به زودي 
و ظرف روزهاي آينده آغاز خواهد ش��د، ضمن اينكه 
وزارت صمت با وزارت بهداشت نيز رايزني هايي صورت 
داده تا بتوان عالوه بر توزيع رايگان ماس��ك در مراكز 
درماني، شرايطي را فراهم كنيم كه ماسك تنفسي با 
قيمت مصوب در داروخانه ها نيز توزيع گردد. او افزود: 
هم اكنون صادرات ماسك تنفسي ممنوع بوده و واردات 
آن هم با تعرفه صفر در حال انجام اس��ت، ضمن اينكه 
توليد داخلي نيز دو برابر ميزان توليدي در شرايط عادي، 

برنامه ريزي شده است.

رييس سازمان ملي اس��تاندارد ايران گفت: 96 درصد 
كره حيواني وارداتي از نيوزيلند مطابق ش��اخص هاي 
استاندارد ملي ايران اس��ت. نيره پيروزبخت ديروز در 
خاتمه نشس��ت مشترك با س��فير نيوزيلند در تهران 
در جمع خبرنگاران افزود: عمده كره حيواني كشور از 
نيوزيلند وارد و بقيه نياز از دانمارك و ساير كشورهاي 
اسكانديناوي وارد مي شود. به گفته اين مقام مسوول، 
پارسال 50 هزار تن كره حيواني از نيوزلند وارد شد كه 
فقط چهار درصد آن از نظر شاخص اسيد لوريك مطابق 
استانداردهاي ايران نبود و به همين دليل از ورود آنها به 
كشور جلوگيري شد. او توضيح داد: اسيد لوريك يكي 
از اس��يدهاي چرب اشباع است كه براي سالمت مردم 
به ويژه بيماران قلبي و عروقي ضرر دارد، استاندارد اين 
اسيد در ايران 4.5 درصد كل اسيدهاي چرب اشباع و 
در نيوزيلند 6 درصد است. پيروزبخت گفت: از حدود 
دو سال و نيم پيش پژوهش مشتركي بين سازمان هاي 
استاندارد دو كشور آغاز ش��ده و در جلسه امروز موارد 
به سفير اين كش��ور منتقل شد تا تبادل اطالعات بين 
پژوهش��گران دو كش��ور انجام و پس از آن گفت وگو و 
آزمايش هاي مشترك انجام ش��ود تا به عدد مشترك 
دست يابيم. او يادآور ش��د: در كشورمان از آنجايي كه 
ارزيابي و مديريت ريس��ك به صورت همه جانبه انجام 
نمي شود، ناگزير از اعمال استانداردهاي سختگيرانه تري 
براي حفظ سالمت مردم هستيم. رييس سازمان ملي 
استاندارد ايران اظهارداش��ت: در ساير اقالم وارداتي از 
اين كشور از جمله مواد لبني، ماده اوليه پنير، ماده اوليه 
شير خشك و دام زنده مشكلي در زمينه استاندارد وجود 
ندارد. در اين جلسه »هميش مك مستر« سفير نيوزيلند 

در تهران نيز بر همكاري هاي بيش��تر بين دو طرف و 
تبادل تحقيقات تا دستيابي به نتيجه الزم تاكيد كرد.

    استاندارد ماسك هاي ضد كرونا
در دست تدوين است

در همين حال رييس سازمان ملي استاندارد ايران با بيان 
اينكه استانداردي براي ماسك هايي كه براي مقابله با شيوع 
بيماري كرونا در سطح جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد، 
تدوين نش��ده اس��ت، گفت: تا آن زمان توليدكنندگان 
مي توانند مطابق اس��تاندارد س��خت گيرانه ماسك هاي 
جراحي به توليد بپردازند. نيره پيروزبخت افزود: تاكنون 
فقط براي ماسك هاي جراحي استاندارد تدوين شده كه 
استانداردي سختگيرانه است. او با بيان اينكه تدوين اين 

استاندارد زمان بر است، بيان داشت: به محض شيوع اين 
بيماري در سطح كش��ور، با هماهنگي وزارت بهداشت و 
درمان و ديگر ارگان ها تدوين استانداردي پژوهش محور 
براي ماسك هاي مورد استفاده در دستور كار قرار گرفت. 
پيروزبخت همچنين درخصوص ژل هاي ضدعفوني كننده 
دست ها كه اين روزها به وفور در سطح جامعه مورد استفاده 
قرار مي گيرد، خاطرنشان كرد: اين ژل ها استاندارد دارند، 
اما اجباري نيس��ت و وزارت بهداش��ت روي آنها كنترل 
دارد. پيشتر س��ودابه يحيي زاده معاون تدوين استاندارد 
سازمان ملي استاندارد اظهار داشت: استاندارد 6138 براي 
ماس��ك هاي يك بار مصرف پزش��كي وجود دارد، در اين 
زمينه در صورت تاييد اين استاندارد براي استفاده اجباري 

به شوراي عالي استاندارد ارايه مي شود.
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نپيوستن به »اف اي تي اف« تاثير 
چنداني بر تجارت خارجي ندارد

مه�ر| رييس اتاق ايران و چين ق��رار گرفتن ايران 
در ليست س��ياه »اف اي تي اف« را با توجه به شرايط 
تحريمي، بر تجارت خارجي كشور بي تاثير دانست 
و گفت: اث��ر »اف اي تي اف« بي��ش از اينكه واقعيت 
اقتصادي باشد، شوك رواني و سياسي است. مجيدرضا 
حريري با اشاره به نپيوستن ايران به »اف اي تي اف« 
اظهار داش��ت: هرنوع بيرون گذاش��تن ايران از هر 
سازمان يا مناسبات جهاني تأثيرات منفي هم از طرف 
كش��ورهاي ديگر و هم در بازار داخل دارد، اما اثرات 
پيوستن يا نپيوستن به »اف اي تي اف« بيشتر از اينكه 
واقعيت اقتصادي باش��د حاصل شوك هاي رواني يا 
مباحث سياس��ي اس��ت. حريري درباره آثار منفي 
نپيوستن به »اف اي تي اف« توضيح داد: در اين شرايط 
كساني كه در گذشته با ما كار مي كردند و روزنه هاي 
ارتباطي كه وجود داشت متأثر از جو رواني اين موضوع 
ارتباط خود را با ما قطع يا بسيار محدود خواهند كرد، 
حتي مس��اله غذا و دارو نيز به رغم اينكه تحريم آنها 
قانوني نيست ممكن است متأثر از همين جو رواني قرار 
گيرد. او درباره تأثير اين موضوع بر بازار ارز نيز بيان كرد: 
با توجه به روزهاي پاياني سال و افزايش تقاضا براي ارز، 
انتظارات تورمي، ويروس كرونا و پيش بيني يك دوره 
يكي دو ماهه ركود اقتصادي و در نهايت همزماني اين 
موضوع با »اف اي تي اف« باعث شده كه تقاضا براي بازار 
ارز افزايش و كنترل آن از دست سياست گذار پولي 
كشور تا حدي خارج شود، به همين خاطر طي چند 
روز گذشته شاهد افزايش نرخ ارز بوديم ضمن اينكه 
اتفاقات اقتصادي و سياسي اخير نيز بر اين افزايش 
دخيل بوده اند؛ در واقع اتفاقات و پارامترهاي تأثيرگذار 
مختلف و پي در پي اقتصادي و سياسي مانع از كنترل 

قيمت ارز در روزهاي پاياني سال شد.
رييس اتاق مش��ترك اي��ران و چين خاطرنش��ان 
ك��رد: در اين بين نپيوس��تن ب��ه »اف اي تي اف« به 
ايراني هاي خارج از كشور مثل دانشجوها و كساني 
كه تجارت مي كنند بيش��ترين زيان را وارد مي كند 
و درواقع اين دس��ته از افراد در صف اول آثار ناشي از 
نپيوستن به »اف اي تي اف« هستند. حريري به عدم 
تأثير »اف اي تي اف« در شرايط تحريمي بر تجارت 
بين المللي تاكيد كرد و گفت: سال ها است كه ارتباط 
ما با ساير كش��وها تابع قوانين بانكداري نيست و ما 
راه هايي با عن��وان دور زدن تحريم تعريف كرده ايم؛ 
بنابراين در اين قسمت شاهد تأثير واقعي نپيوستن به 
»اف اي تي اف« نخواهيم بود، اما به فرض اينكه ما هيچ 
مشكلي از جمله تحريم يا اتفاقات و جو رواني موجود 
نداشتيم، پيوستن به »اف اي تي اف« ضروري بود. او 
ادامه داد: حتي زماني كه ما از ليست سياه “اف اي تي اف 
“ به ليست خاكستري منتقل ش��ده بوديم، باز هم 
جزو كشورهاي پرخطر براي ارتباطات بانكي بوديم، 
بنابراين معتق��دم در زمان تحريم با نپيوس��تن به 
»اف اي ت��ي اف« اتفاقي براي ما نمي افتد اما در زمان 
خروج از تحريم رس��يدگي به اين مساله در اولويت 
است. حريري به سياسي شدن اين مساله اقتصادي 
نيز اشاره كرد و گفت: تمام كساني كه با »اف اي تي اف« 
مخالفت كردند داليل سياسي داشتند درحالي كه اين 
موضوع كاماًل اقتصادي است؛ به همين خاطر از آنجا 
كه نپيوستن ما به اين قانون داليل سياسي داشته، 
سياسيون بايد مسووليت هر فش��اري كه به مردم 
وارد مي ش��ود را به عهده بگيرند. رييس اتاق ايران و 
چين گفت: البته از نظر من اگر هم به »اف اي تي اف« 
مي پيوستيم به خاطر عدم رعايت برخي قوانين آن 
در نهايت وارد ليست سياه مي شديم با اين تفاوت كه 
مثل پاكستان مي توانستيم زمان خريده و ورود ايران 

به ليست سياه را به تعويق بيندازيم.

 جان هموطنان با ارزش تر
از دالرهاي صادراتي است

ايلنا|رييس كنفدراس��يون ص��ادرات گفت: ما 
بايد شرايطي به وجود آوريم كه آنها به اين نتيجه 
برسند كه اوضاع تحت كنترل است و از گستردگي 
شيوع آن كاسته شده است اين تنها راه حلي است 
كه مي توانيم مرزها را باز كنيم. محمد الهوتي در 
خصوص آخرين وضعيت صادرات با وجود بسته 
ش��دن اكثر مرزهاي زميني گفت: بس��ته شدن 
مرزها امري خارج از اختيار ما است و طرف مقابل 
به اين نتيجه رسيده كه براي سالمت شهروندانش 
باي��د ارتباطات خود را با اي��ران قطع كند. حاال ما 
بايد شرايطي به وجود آوريم كه آنها به اين نتيجه 
برسند كه اوضاع تحت كنترل است و از گستردگي 
شيوع آن كاسته شده است اين تنها راه حلي است 
كه مي توانيم مرزه��ا را باز كنيم. او ادامه داد: البته 
روز گذشته مرز افغانستان باز شد اما همچنان ساير 
مبادي مرزي ما بس��ته است ضمن آنكه مرزهاي 
هوايي نيز فقط به امارات و قطر محدود ش��ده كه 
تعداد پروازهاي آنها نيز انگشت شما است. الهوتي 
ادامه داد: به هر حال بايد زودتر واكنشي نشان داد در 
صورت ادامه وضع موجود رقباي ما بازار را خواهند 
گرفت. اما االن هيچكدام از اينها مهم نيست بلكه 
س��المت مردم در اولويت ق��رار دارد و ارزش جان 
هموطنان ما بيشتر از بازارها و دالرهاي صادراتي 
است. او افزود: بنابراين بايد هرچه زودتر با همكاري 
س��ازمان بهداش��ت جهاني جلوي گسترش اين 
ويروس را گرفت كه موضوع جهاني است و حتي 
كشوري مانند ايتاليا با آن بعد مسافتي از چين آلوده 
شده است. پس اين يك معضل جهاني است و بايد از 
ساير كشورها و سازمان هاي جهاني كمك گرفت.
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اعتراض ها در هند ديدار ترامپ را تحت  شعاع قرار داد

ايتاليا با ۱۲ مورد فوتي و ۳۷۴ مورد ابتال قرباني اول كرونا در اروپا

شورشدردهلينو

تهديد 1.1 تريليون دالري كرونا براي اقتصاد جهان

گروه جهان|
 در درگيري هاي خونين دو روز گذشته بين مسلمانان 
و هندوها در دهلي نو دست كم ۱۷ نفر كشته و بيش از 
۱۵۰ نفر زخمي شده اند. تصويب قانون شهروندي جديد 
توسط دولت هند خشم و نارضايتي مسلمانان ساكن اين 
كشور را در پي داش��ته است. اين درگيري ها كه در سه 
دهه گذشته در هند بي سابقه بوده ديدار رييس جمهوري 

امريكا از هند را تحت شعاع قرار داده است. 
مس��لمانان هند كه ۱۷۰ ميليون نفر از جمعيت ۱.3 
ميليارد نفري اين كشور را تشكيل مي دهند در ماه هاي 
گذشته به تصويب قانون جديد شهروندي هند كه به 
مس��لمانان مهاجر حق شهروندي نمي دهد، اعتراض 
كرده اند. دوش��نبه اعتراض ها در جريان س��فر دونالد 
ترامپ به هند دوباره اوج گرفت كه به كش��ته ش��دن 
هفت نفر در دهلي نو منجر شد. روزنامه دهلي نو نوشته 
درگيري ها كماكان ادامه دارد و در درگيري هاي جديد، 
هندوهاي اين كشور به تجمعات و مساجد مسلمانان 
حمله كرده  و برخي مسلمانان نيز از خانه هاي خود فرار 
كرده اند. در درگيري هاي هفته جاري ۲3 نفر كش��ته 

شده و ۲۰۰ نفر زخمي نيز راهي بيمارستان شده اند. 
نشريه گاردين هم گزارش داده كه شواهد، حاكي از موارد 
اسيدپاش��ي، ضربات اجسام سخت، اس��تفاده از گلوله و 
سنگ پراني در اين درگيري ها بوده و چندين نفر نيز به دليل 
پرتاب شدن از س��اختمان هاي بلند جان خود را از دست 
داده اند. گفته ش��ده، پيروان اقليت مسلمان ساكن هند و 
هندوهاي اين كشور در دهلي نو با سنگ و چماق به مصاف 
هم رفتند. گفته مي شود ۴۰ نفر از ماموران پليس و نيروهاي 

انتظامي نيز در جريان اين خشونت قومي زخمي شده اند.
درگيري و خشونت هاي قومي، به ويژه بين هندوها و 
مسلمانان در هند پديده جديدي نيست. اما بر اساس 
گزارش خبرگزاري ها، موج جديد درگيري هاي روزهاي 
اخير به لحاظ گس��تردگي ظرف چند دهه گذش��ته 

بي سابقه بوده است.
از نخس��تين روز هفته جاري دهلي نو شاهد خشونت 
قومي و رويارويي مس��لمانان و هندوها بود. در جريان 

اين درگيري ها، مساجد، مغازه ها و خودروها به آتش 
كشيده ش��دند. آوريند كجريوال رييس دولت ايالتي 
دهلي نو، نسبت به افزايش خشونت اظهار ناخشنودي 
كرده است. او با انتشار يك پست توييتري اعالم كرده 
شرايط حاكم بر اين ايالت به شدت نگران كننده بوده و 
ماموران پليس قادر نيستند تا خشونت ها را فرو بنشانند.

كجريوال از دولت هند درخواست كمك كرده است. او 
گفته دولت مركزي با اعزام نيروهاي نظامي بايد در اين 
ايالت وضعيت فوق العاده اعالم كرده و در تامين نظم و 

امنيت با ماموران پليس دهلي نو همكاري كند. 

    علت اعتراض ها
علت اصلي بروز خشونت در دهلي نو، تصويب قانون جديد 
شهروندي از سوي دولت نارندرا مودي است. نخست وزير 
هند كه يك فرد ناسيوناليست هندو است، قانون جديدي 
براي پذيرش شهروندي در هند ارايه كرده است. مسلمانان 
هند اين قانون را تبعيض آميز مي دانند. حزب بهاراتيا جاناتا 
)بي جي پي( كه حزب حاكم هندوهاي ناسيوناليست اين 
كشور به شمار مي آيد، قانوني را به تصويب رسانده كه عمال 
زمينه هاي تجديدنظر در قانون شهروندي اين كشور را فراهم 
مي كند. بر اساس اين قانون، همه شهروندان غيرمسلمان 

كشورهاي بنگالدش، افغانستان و پاكستان كه پيش از سال 
۲۰۱۵ وارد هند شده اند مي توانند از تابعيت هند بهره گيرند. 
نكته اصلي اين قانون كه بيشتر مورد اعتراض قرار گرفته 
اين است كه اين قانون اعطاي شهروندي به شش اجتماع 
مذهبي -قومي هندو، سيك، بودايي، آيين جين، پارسي ها و 
مسيحياني  را تضمين مي كند كه به گفته نخست وزير هند از 
لحاظ تاريخي با آزار و اذيت در سه كشور همسايه هند روبرو 
هستند. منتقدان مي گويد اين قانون مسلمانان را در نظر 
نگرفته و اين موضوع تبعيضي آشكار عليه مسلمان است و 
از سوي ديگر قانون اساسي سكوالر هند را تضعيف مي كند. 

اما مودي مي گويد مسلمانان نمي توانند در اين سه كشور كه 
اسالم مذهب مسلط است، تحت تعقيب باشند بنابراين در 
اين قانون لحاظ نشده اند. منتقدان در پاسخ به اين استدالل 
نخست وزير مي پرسند كه چرا اين قانون شامل مسلماناني 
نشده كه از سريالنكا و ميانمار كه اكثريت در آن كشورها با 

بوداييان است، مي گريزند؟ 

     درگيري در ميانه سفر ترامپ
درگيري هاي بين مس��لمانان و هندوه��ا در دهلي نو 
هم زمان با سفر دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
به اين كشور آغاز شده است. موضوع سفر ترامپ به هند 

ناظر بر بازرگاني خارجي بين اين دو كشور بوده است.
ترام��پ دوش��نبه دي��دار خ��ود از هن��د را آغ��از كرد. 
رييس جمهوري امريكا ابتدا به ش��هر احمدآباد در غرب 
ايالت گجرات، زادگاه مودي سفر كرد سپس رهبران امريكا 
و هند به استاديوم كريكت رفتند كه به تازگي ساخته شده 
و بزرگ ترين استاديوم در نوع خود در سطح جهان است. 
او در اين استاديوم در حضور ۱۰۰ هزار نفر سخنراني كرد.

استقبال از دونالد ترامپ در هند بي سابقه بوده و ديدار سه 
ساعته او از احمدآباد حدود ۱3 ميليون دالر هزينه داشته 
است. هزينه ساخت يك ديوار براي پنهان كردن محالت 
فقيرنشين نيز شامل اين مبلغ بود. اين محالت فقيرنشين 
در امتداد جاده اي قرار داشتند كه كاروان خودروي ترامپ 
از آنجا بايد عبور مي كرد. گاردين در گزارش��ي با اشاره به 
سياست هاي ملي گرايانه افراطي ترامپ و مودي در اياالت 
متحده و هند نوشته: »رهبران دو كشوري كه بزرگ ترين 
دموكراس��ي هاي جهان به ش��مار مي روند رويكردهاي 
خطرناك ملي گرايان��ه اي را دنبال مي كنند كه در تقابل با 
ارزش هاي بنيادين اين كشورهاس��ت. همچنان كه موج 
پوپوليسم در اقصي نقاط جهان ايده ليبرال دموكراسي را 
به چالش مي كشد، سفر ترامپ به هند نشان داد كه چگونه 
رييس جمهوري امريكا و نارندرا مودي نخست وزير هند، 
رهبران دو دموكراسي بزرگ جهان بخشي از بزرگ ترين 
مشكل امروز جامعه جهاني هستند. آنها جدي ترين تهديد 

براي دموكراسي و احترام به حقوق جهاني هستند.«

گروه جهان|
 مركز اقتصادي آكسفورد اعالم كرده آسيب ويروس كرونا 
به دليل تحت تاثير قرار دادن فعاليت كارخانه هاي چين براي 
اقتصاد جهان ۱.۱ تريليون دالر خواهد بود. تعداد قربانيان 
ويروس كرون��ا در جهان به ۲۷۶۴ نفر افزايش يافت. از اين 
تعداد بعد از چين با ۲۷۱۵ قرباني، ايران با ۱9 قرباني در جاي 
دوم قرار دارد. كره جنوبي هم با ۱۲ و ايتاليا با ۱۲ مورد فوتي 
ديگر در صدر كشورهاي قرباني اين ويروس كشنده هستند. 
به گزارش گاردين، موسسه اقتصادي آكسفورد هشدار داده 
كه شيوع ويروس كرونا به مناطق خارج از آسيا مي تواند تا 
۱.3 درصد از رش��د اقتصادي سال جاري جهان بكاهد كه 
اين ميزان كاهش معادل ۱.۱ تريليون دالر از درآمد جهان 
خواهد بود.  بنا بر اع��الم اين مركز اقتصادي، مدل اقتصاد 
جهاني نشان داده كه ويروس همين حاال هم با حمله به روند 
فعاليت كارخانه هاي چين اقتصادهاي كشورهاي همسايه 
را به شدت تحت تاثير قرار داده و اغلب شركت هاي بزرگ در 
كشورهاي همسايه چين اكنون به شدت درگير تهيه مواد 
اوليه هستند. بر اساس تخمين اقتصادي اين پايگاه، بحران 
بين المللي سالمت يك تريليون دالر از توليد ناخالص جهاني 
را از بين مي برد. علت اين زيان، غيبت در محل كار، بهره وري 
پايين، اختالل در زنجيره عرضه، لغو سفرها و كاهش ميزان 
تجارت و سرمايه گذاري است.  صندوق بين المللي پول نيز 
پيش بيني كرده اين ويروس تنها ۰.۱درصد از رشد اقتصادي 
3.3 درصدي جهان را در سال ۲۰۲۰ از بين مي برد. اما با اين 
حال، گيتا گاپينا اقتصاددان ارشد در صندوق بين المللي پول، 

مي گويد: »با اين شيوع گسترده، شاهد سناريوهاي بسيار 
نزولي و ترسناك براي رشد اقتصادي جهان خواهيم بود.« 

آكسل وبر رييس گروه بانكي و سرمايه گذاري يواس بي در 
سوييس بسيار بدبين تر از صندوق بين المللي پول است و 
مي گويد: »رشد جهاني سقوط گسترده اي تجربه خواهد 
كرد. از 3.۵درصد رشد پيش بيني شده به ۰.۵درصد خواهد 
رسيد. اقتصاد چين در سه ماهه اول امسال، كاهش رشد 
شديدي خاواهد داشت.« تحليل بانك جهاني پيش از شيوع 
گسترده اين ويروس، محاسبه كرده بود كه فراگيري گسترده 
يك بيماري مي تواند منجر به مرگ ميليون ها نفر شود و 
در محافظه كارانه ترين برآورد ممكن، يك درصد از توليد 
ناخالص جهان از بين خواهد رفت. بر اس��اس برآورد مركز 
تحليلي موسسه اكسفورد، اقتصاد امريكا و اروپا در نيمه اول 

سال ۲۰۲۰ وارد ركود خواهد شد. 

    ايتاليا در صدر كشورهاي كرونازده اروپا
ايتاليا بحراني ترين اوضاع كرونا در اروپا را به خود اختصاص 
داده اس��ت. به گزارش يورونيوز، تاكنون 3۷۴ مورد ابتال به 
اين ويروس در اين كشور به ثبت رسيده كه پس از چين و 
كره جنوبي، باالترين رقم به شمار مي رود. ضمن اينكه ۱۲ 
نفر هم در اين كشور جان خود را از دست دادند. كرونا بعد از 
لمباردي و ونتو حاال به استان هاي لگوريا، توسكاني و سيسيل 
هم رسيده است و نگراني ها از همه گير شدن اين ويروس را 
بيشتر كرده است. فرانسه هم تاييد كرده يك نفر جديد در 
اين كشور بر اثر ابتال به ويروس كرونا جان خود را از دست داده 

است. اين در حالي است كه پيشتر هم يك فرد ديگر در اين 
كشور به علت آلودگي به اين ويروس فوت كرده بود. فرانسه 
همچنين تاييد كرده عالوه بر قرباني مزبور، دو فرد ديگر نيز 
به كوويد۱9 آلوده شده اند. بر اين اساس تعداد مبتاليان به 
ويروس كرونا در اين كشور به عدد ۱۷ افزايش يافته است 

كه از اين تعداد ۲ نفر جان باخته اند. 

    تعليق رويدادهاي ورزشي در ژاپن
با همه گير ش��دن كرونا »آبه ش��ينزو« نخست وزير ژاپن، 
چهارشنبه اعالم كرد تمام رويدادهاي ورزشي براي دو هفته 
تعطيل مي شوند. آبه شينزو با اشاره به اينكه دولت ژاپن در پي 
اجرايي ساختن اقدامات الزم براي پيشگيري از وقوع ويروس 
كرونا در كش��ورش است، گفته: »با توجه به افزايش خطر 
انتقال ويروس كرونا طي دو هفته آينده، احتمال انتقال اين 
ويروس در رويدادهاي ورزشي و فرهنگي بسيار باال است.«

نخست وزير ژاپن كه اين اظهارات را در پارلمان ژاپن به زبان 
مي آورد همچنين افزود: »طي دو هفته آينده تمام رويدادهاي 
ورزشي تعطيل مي شود تا از اجتماعات عمومي كه مي تواند 
انتقال كرونا را تسريع كند، جلوگيري شود.« در ژاپن تاكنون 
۱۶۱ مورد ابتال به كرونا و يك مورد منتج به مرگ ثبت شده 
است. مشعل المپيك توكيو هم قرار است طبق برنامه يازدهم 
مارس در المپياي يونان روشن شود و بعد از يك هفته به آتن 
برسد تا مقدمات ارسال آن به ژاپن نهايي شود. اين در حالي 
است كه مسووالن بازي هاي المپيك نسبت به لغو يا تعويق 

مراسم تاكنون موضع رسمي نگرفته اند.

    اعالم وضعيت اضطراري در سانفرانسيسكو
در اياالت متحده در شهر سانفرانسيسكو در حالي كه هنوز 
هيچ موردي از ابتال به ويروس كرونا مشاهده نشده، وضعيت 
اضطراري اعالم شده است. الندان بريد، شهردار اين شهردر 
ايالت كاليفرنيا گفته: »وضعيت جهاني به سرعت در حال 
تغيير است و ما بايد آمادگي خود را براي مقابله با اين ويروس 

افزايش دهيم.«
در امريكا همچنين جواب آزمايش يك سرباز اين كشور در 
كره جنوبي مثبت اعالم شده است. اين سرباز جوان در يك 
پايگاه نظامي امريكايي در كره جنوبي و در نزديكي شهر دگو 
حضور داشته است. شهر دگو در جنوب غربي كره جنوبي 
اصلي ترين مركز شيوع كرونا در شبه جزيره كره گزارش شده 
است. حدود ۲9 هزار نيروي امريكايي در اين پايگاه نظامي در 
كره جنوبي حضور دارند. با اعالم ارتش امريكا، اين نخستين 
سرباز اين كشور است كه به ويروس كرونا آلوده شده است. 

تاكنون ۵۷ مورد ابتال به وي��روس كرونا در اياالت متحده 
امريكا گزارش شده كه از اين تعداد ۱۴ مورد در خاك امريكا 
هستند و ۴3 نفر ديگر در كشتي تفريحي دياموند پرنسس 
حضور دارند. تعداد مبتاليان به اين ويروس در اين كشتي 
حاال به عدد ۶9۱ رسيده است و از اين تعداد تاكنون ۴ نفر 

جان خود را از دست داده اند.
سه شنبه شب چند كشور اروپايي ديگر همچون اتريش، 
كرواسي، سوييس و س��وئد هم ثبت مواردي از كرونا را در 
كش��ورهاي خود تاييد كردند. بعد از اس��پانيا كه ويروس 
كرونا در اين كشور به عدد 9 رسيد، اتريش با ۲ مورد كرونا 
در جايگاه دوم قرار دارد. در كرواسي، سوييس و سوئد هم 
نخستين مورد كرونا به ثبت رسيده و يونان نيز روز چهارشنبه 
از تاييد آزمايش اولين مبتال به ويروس كرونا در اين كشور 
خبر داده است. همچنين در الجزاير هم فردي كه اخيرا به 

ايتاليا سفر كرده، به اين ويروس مبتال شده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

اعتراض ساكنان جزاير يونان به 
احداث مركز ويژه پناهجويان

گروه جهان| پليس ضدش��ورش در يونان با ساكنان 
دو جزيره كه تالش مي كردند مانع از ورود ماشين آالت 
سنگين به محل احداث مراكز جديد نگهداري پناهجويان 
ش��وند، درگير ش��د. به گزارش رويترز، شاهدان عيني 
گفته اند حدود ۵۰۰ تن از ساكنان محلي تالش كردند 
تا از ورود ماشين آالت سنگين به كارگاه احداث كمپ 
پناهجويان در جزيره لسبوس جلوگيري كنند. در نتيجه 
اين ممانعت، پليس تالش كرده معترضان را با شليك گاز 
اشك آور متفرق كند. بنابر گزارش ها، تظاهرات مشابهي 
در جزيره خيوس در اس��تان اژه ش��مالي برگزار شده 
است. ساكنان محلي لسبوس و خيوس نگران هستند 
اين مراكز دولتي، كه قرار است جايگزين اردوگاه هاي 
موقت پناهجويان شوند، جزاير را براي هميشه شلوغ و پر 
جمعيت كنند. دولت گفته است مراكز دايمي محصور، 
ايمني را براي جمع افراد به طور بهتري تامين مي كنند 
و به ويژه با توجه به ش��يوع احتمالي وي��روس كرونا در 
كشورهاي ديگر از خطرات احتمالي براي سالمت افراد 
مي كاهند. استليوس پتاس، سخنگوي دولت، در اين باره 
گفت: »كامال واضح است كه در مراكز محصور با مواردي 
نظير ويروس كرونا بهتر و موثرتر مي توان مبارزه كرد تا 
مراكز دربازي كه بيش��تر به يك بمب ساعتي سالمت 
مي مانند.« در حالي كه ساكنان تالش مي كنند از از ورود 
تازه واردان جلوگيري كنند، پليس نيروهاي بيشتري به 
اين ناحيه اعزام كرده است. دولت يونان گفته قصد دارد 
چندين اردوگاه دربس��ته ديگر را در جزايري همچون 
س��اموس، كوس و لروس احداث كند. اي��ن جزاير در 
نزديكي تركيه قرار دارند، جايي كه مبدا حركت ساالنه 

هزاران پناهجو به اروپا به شمار مي رود. 

رشد صفر درصدي اقتصاد 
آلمان در پايان ۲0۱9

گروه جهان| رش��د اقتص��ادي آلمان در س��ه ماهه 
پاياني ۲۰۱9صفر درصد اندازه گيري ش��د. به گزارش 
نيويورك تايمز، مركز آمار آلمان اعالم كرده بزرگ ترين 
اقتصاد اروپا در سه ماهه پاياني ۲۰۱9 هيچ رشدي نداشته 
است كه ضعيف ترين رشد اقتصادي در طول هفت سال 
اخير محس��وب مي شود. همچنين در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل نيز رشد اقتصادي۰.۴درصد اندازه گيري 
شده كه ۰.۲درصد كمتر از رشد مشابه منتهي به دوره 
قبل بوده اس��ت. به نظر مي رسد بخشي از اين كاهش 
متاثر از ريسك هاي تجاري بوده است. روزي كالتروف 
كارش��ناس  اقتصادي مي گوي��د: »پيامدهاي ويروس 
كرونا بر زنجيره تامين جهان��ي احتماال روي عملكرد 
منطقه يورو و آلمان نيز موثر خواهد بود.« آلمان به عنوان 
سومين صادركننده بزرگ در جهان تحت تاثير جنگ 
تجاري و شيوع ويروس كرونا با كاهش شديد تقاضاي 
وارداتي مواجه ش��ده اس��ت. ۲۰درصد رشد اقتصادي 
آلمان برعهده بخش توليد است كه در مقايسه با بسياري 
از كشورهاي توسعه يافته سهم بااليي محسوب مي شود. 
اندرو كنينگهام تحليلگر موسسه كپيتال اكونوميكس، 
گفته: »احتماال ركود اقتصادي آلمان در نيمه نخست 
امسال نيز ادامه داشته باشد. ادامه روند اخالل در زنجيره 
تامين از طرف چين پيامدهاي زيادي خواهد داشت.« 
آلمان يك سوم كل حجم توليدات ناخالص داخلي منطقه 
يورو را در اختيار دارد اما س��ال گذشته رشد اقتصادي 
بسيار ضعيفي را تجربه كرد. مناقشات تجاري امريكا و 
چين، تهديد امريكا به وضع تعرفه بر واردات محصوالت 
اروپايي و برگزيت از داليل اصلي كاهش رشد اقتصادي 

آلمان عنوان شده است. 

ماهاتير محمد: با حمايت 
پارلمان به كار بر مي گردم

گروه جهان| نخس��ت وزير موقت مال��زي گفته اگر 
پارلمان از او حمايت كند، به كارش به عنوان نخست وزير 
بر مي گردد و زمام دولت را به دست مي گيرد. به گزارش 
رويترز، ماهاتير محمد نخس��ت وزير مستعفي مالزي، 
همچنين گفته، مي خواهد دولتي تش��كيل دهد كه با 
هيچ حزب سياسي متحد نباشد. او همچنين بابت ناآرامي 
سياسي در مالزي در نتيجه استعفاي ناخواسته اش در 
روز دوشنبه عذرخواهي كرده است. نخست وزير موقت 
مالزي در سخنراني تلويزيوني گفته: »دولتي را پيشنهاد 
دادم كه به هيچ حزبي وابسته نيست و تنها اولويت هايش 
منافع كشور است.« اين اظهارات از سوي ماهاتير محمد 
در حالي مطرح شده كه حاميان انور ابراهيم گفته اند او 
به دنبال نخست وزيري است. كشمكش بين انور ابراهيم 
و ماهاتير محمد سياست در اين كشور جنوب شرق آسيا 
را براي بيش از دو دهه ش��كل داده و تنش هاي بين دو 
طرف عامل بحران كنوني است. انور ابراهيم پس از ديدار با 
پادشاه مالزي گفته: »همه چيز خوب پيش مي رود. اختيار 
در دست پادشاه است. به همين دليل من اوضاع و امور 
را تمام و كمال به دست پادشاه مي سپارم.« گفته شده، 
پادشاه مالزي چهارشنبه با قانونگذاران براي دومين بار به 
منظور حل خأل سياسي در نتيجه استعفاي نخست وزير 
رايزني هاي غيرمعمولي داشته است. حكم پادشاه در 
مالزي تش��ريفاتي است اما مي تواند فردي را با حمايت 
اكثريت در پارلمان به عنوان نخست وزير منصوب كند. 
سلطان عبداهلل سلطان احمد شاه پادشاه مالزي، تاكنون 
با ۸3 قانونگذار دي��دار كرده و با ۱39 قانونگذار ديگر به 
منظور تعيين اينكه چه كسي را قانونگذاران به عنوان 

نخست وزير جديد حمايت كنند رايزني كرده است.

پوتين خطاب به معترضان: 
مجوز بگيريد، نظر بدهيد

گروه جهان|رييس جمهور روسيه مي گويد مخالفان 
در تابس��تان در اعتراض ه��اي گس��ترده در مس��كو 
خش��ونت پليس را تحريك كردند. تمامي اعتراض ها 
بايس��تي بر اس��اس قوانين و مقررات برگزار ش��وند و 
تمامي راهپيمايي ه��ا بايد مجوزهاي الزم را داش��ته 
باشند. به گزارش آسوش��يتدپرس، والديمير پوتين، 
رييس جمهوري روس��يه، گفت��ه: »معترضان با هدف 
تحريك نيروه��اي امنيتي براي اس��تفاده آنها از باتوم 
مسيرهاي عبور و مرور را مسدود كرده بودند. اگر مردم 
بر اساس قوانين و مقررات موجود رفتار كنند، چه كسي 
از باتوم استفاده مي كند؟ پليس هم بايد از خودش دفاع 
كند.« يكس��ري از اعتراض ها در مسكو در تابستان در 
نتيجه امتناع مقام ها از ثبت نام ده ها عضو اپوزيسيون 
و كانديداي مستقل در انتخابات ش��وراي شهر كه در 
سپتامبر ۲۰۱9 برگزار شد، صورت گرفت. اين اعتراض ها 
با حضور ۶۰ هزار نفري مردم در مسكو و ساير شهرهاي 
روسيه برگزار ش��د. پليس ضد ش��ورش با ده ها مورد 
راهپيمايي بدون مجوز مقابله كرد و بسياري از معترضان 
هم در نتيجه اين اقدامات از سوي پليس مجروح شدند. 
بيش از ۱۰۰۰ تن دستگير شده و ۱9مرد جوان نيز بعدا 
با جرايم كيفري روبرو شدند. خشونت پليس و پيگرد 
معترضان باعث خشم گسترده مردمي شد و گروه هاي 
حقوق بشري هم آن را محكوم كرده و سياسي دانستند. 
پوتين اما مكررا گفته تمامي اعتراض ها بايستي بر اساس 
قوانين و مقررات برگزار شوند و تمامي راهپيمايي ها بايد 
مجوزهاي الزم را داش��ته باشند. او گفته: »خوب است 
كه منتقدان همچنان دولت را نقد كنند اما اين كار براي 

پيشبرد اهداف و جلو بردن كشور كافي نيست.«

بحران ۵0 ميليارد دالري 
سپرده هاي ارزي لبنان 

گروه جهان| براساس محاسبات تحليلگران، بانك 
مركزي لبنان عالوه بر نگراني باب��ت 3۱ميليارد دالر 
سررس��يد اوراق »يوروباند«، بايد باب��ت بدهي ۵۲.۲ 
ميلي��ارد دالري خود در قال��ب س��پرده هاي ارزي و 
سرمايه گذاري نيز دلواپس باشد. به گزارش خبرگزاري 
بلومبرگ، تحليلگران موسسه رتبه بندي فيچ مستقر در 
هنگ كنگ اعالم كرده اند كه جمع بدهي هاي سررسيد 
شده بانك مركزي لبنان بيش از ۸3 ميليارد دالر است. 
اين بدهي هاي اضافي كه بيشتر آن توسط بانك هاي 
لبناني به بار آمده است، براي اين كشور كه در عميق ترين 
بحران اقتصادي چند دهه خود به سر مي برد، مشكالت 
بيروت را دوچندان كرده است. كاهش ذخاير و ورود ارز 
به بانك ها به كمبود ارز در لبنان منجر شده كه در نتيجه 
آن سيستم مالي اين كشور را آشفته كرده است. شركت 
خدمات مالي امريكايي موديز هفته گذشته رتبه بدهي 
دولت لبنان را ۱۰ پله در رتبه سرمايه گذاري كاهش داد 
و اعالم كرد كه ناتواني در بازپرداخت بدهي در آينده اي 
نزديك براي لبنان اجتناب ناپذير است. مجموع بدهي 
ناش��ي از گواهي س��پرده هاي س��رمايه گذاري لبنان 
۲۰.9ميليارد دالر بوده و اگرچه موعد بازپرداخت تعداد 
كمي از آنها در س��ال جاري يا سال آينده سر مي رسد، 
اما بيش از ۸ ميليارد دالر آن در س��ال ۲۰۲۲ و ۲۰۲3 
ميالدي سررسيد مي ش��ود. موعد بازپرداخت چيزي 
در حدود ۴.۵ميليارد دالر از مجموع 3۱.۶ ميليارد دالر 
بدهي سپرده هاي ارزي لبنان سال جاري سر مي رسد. 
تحليل گران معتقدند تصميم بانك مركزي لبنان در ماه 
دسامبر مبني بر پرداخت نيمي از بهره وام هاي خارجي 
خود با پوند لبنان منجر به افزايش نگراني ها شده است. 
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سندرز در مناظره با رقبا: 
ترامپ را شكست مي دهم

گروه جه�ان| برني سندرز نامزد پيشتاز در رقابت 
مقدماتي حزب دموكرات، براي كس��ب نامزدي اين 
حزب در انتخابات رياست جمهوري امريكا در مناظره 
با رقباي��ش پيروزي خود در مقاب��ل دونالد ترامپ را 
دست يافتني خوانده اس��ت. به گزارش يورونيوز، در 
مقابل رقباي برني سندرز از برنامه انتخاباتي سناتور 
چپگراي ايالت ورمونت انتقاد كردند. مناظره سه شنبه 
ش��ب در حالي برگزار شد كه راي دهندگان در ايالت 
كاروليناي جنوبي شنبه آينده در انتخابات مقدماتي 
اين ايالت ش��ركت خواهند كرد. انتخابات مقدماتي 
كاروليناي جنوبي با توجه به اينكه آخرين راي گيري 
پيش از »سه شنبه بزرگ« خواهد بود براي نامزدهاي 
حاض��ر در رقابت ها اهميت زيادي خواهد داش��ت. 
راي دهندگان در ۱۴ايالت سوم مارس به نامزد منتخب 
خود راي خواهند داد. پيت بودجج ش��هردار س��ابق 
ساوت بند، ضمن انتقاد از برنامه برني سندرز در مورد 
تبعات پيروزي او در رقابت مقدماتي حزب دموكرات 
هشدار داده: »به شما خواهم گفت كه هزينه پيروزي 
سندرز چه خواهد بود. هزينه اش تحمل چهار سال 
ديگر دونالد ترامپ خواهد بود.« پيشتازي برني سندرز 
كه خود را »سوسياليست« مي داند بيش از پيش به 
شكاف ها در حزب دموكرات دامن زده است. در حالي 
كه هواداران سناتور ۷۸ساله ايالت ورمونت از برنامه هاي 
او به ويژه اصالح نظام خدم��ات درماني امريكا دفاع 
مي كنند، منتقدان او بر اين باورند كه حزب دموكرات 
با ي��ك نامزد ميانه رو بخت بيش��تري ب��راي جذب 
راي دهندگان و شكس��ت ترامپ در انتخابات نوامبر 
دارد. جو بايدن معاون رييس جمهوري سابق امريكا و 
اليزابت وارن سناتور ايالت ماساچوست، نيز در مناظره 
از مواضع سندرز انتقاد كردند. سناتور ايالت ورمونت 
اما در برابر انتقادها ضمن اشاره به نظرسنجي ها تاكيد 
كرده توانايي غلبه بر ترامپ در انتخابات سال جاري 
را دارد. او خ��ود را تنها نام��زدي خوانده كه مي تواند 
ائتالفي از جوانان، اقليت هاي نژادي و كارگران براي 
شكست ترامپ تشكيل دهد. سندرز همچنين در 
واكنش به منتقداني كه برنامه هاي او، به ويژه طرحش 
براي اصالح نظام خدمات درماني را افراطي توصيف 
مي كنند، گفته: »اينها در تمام كشورهاي جهان اجرا 
مي شود. سالمت يك حق انس��اني است.« سندرز 
همچنين ضمن انتقاد از بنيامين نتانياهو نخست وزير 
اسراييل، گفته: »متاسفانه به طور غم انگيزي هم اكنون 
در اسراييل با حضور نتانياهو در قدرت، يك نژادپرست 
مرتجع رهبري را در دس��ت دارد. نمي توانيد رنج و 

محنت مردم فلسطين را ناديده بگيريد.«

اختصاص ۲۵ميليون دالر براي 
مبارزه با كرونا در افغانستان

مشاور امنيت ملي افغانستان گفته رييس جمهوري 
مبلغ ۲۵ ميليون دالر براي پيش��گيري از ش��يوع 
بيماري كرونا اختصاص داده است. مشاور امنيت ملي 
افغانستان چهارشنبه گفته براي تعيين تعداد مبتاليان 
به ويروس كرونا يك گروه كاري تشكيل شده است. 
همچنين به استانداران افغانستان دستور داده شده 
كه براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، برنامه هاي 
همه جانبه آگاهي بخشي و اطالع رساني را در دستور 

كار خود قرار دهند.

اردوغان: از ادلب عقب نشيني 
نمي كنيم

رجب طي��ب اردوغان رييس جمه��وري تركيه، 
گفت��ه از ادلب در س��وريه عقب نش��يني نخواهد 
كرد. به گزارش اس��پوتنيك، اردوغان در ديدار با 
نمايندگان حزب عدالت و توسعه با بيان اينكه ارتش 
تركيه از ادلب عقب نشيني نخواهد كرد، ادعا كرد كه 
ارتش سوريه را در اين منطقه به عقب خواهد راند. او 
با بيان اينكه تركيه قصد دارد تا پايان فوريه نيروهاي 
دولت سوريه را از پست هاي ديده باني در ادلب عقب 
براند ابراز اميدواري كرده مشكالت استفاده از حريم 

هوايي در ادلب بزودي برطرف شود. 

عراق صدور رواديد براي 
۷كشور را متوقف كرد

وزارت خارجه عراق چهارش��نبه به سفارتخانه هاي 
خود در هفت كشور اعالم كرد رواديد سفر اتباع اين 
كشورها را به دليل انتشار كرونا متوقف كنند. وزارت 
خارجه عراق اعالم كرده توقف رواديد شامل سفر اتباع 
كشورهاي چين، ايران، تايلند، كره جنوبي، ژاپن، ايتاليا 
و سنگاپور است. در بيانيه وزارت خارجه عراق آمده اين 
تصميم شامل هيات هاي سياسي در ماموريت هاي 
ديپلماتيك و همچنين هيات هاي رسمي مشروط بر 
اينكه تابع تصميمات وزارت بهداشت باشند، نخواهد 
بود. شيوع سريع ويروس كرونا در جهان نگراني هاي 
گسترده اي را به وجود آورده و بسياري از كارشناسان 
نسبت به تبعات گسترده اقتصادي آن براي اقتصاد 

جهاني هشدار مي دهند.

ازسرگيري خدمات پستي 
قطر و همسايگان

اتحاديه جهاني پس��ت وابسته به سازمان ملل از 
سرگيري خدمات پستي ميان قطر و چهار كشور 
عربي تحريم كننده آن را اع��الم كرد. به گزارش 
بلومبرگ، سخنگوي دبيركل سازمان ملل با تاييد 
خبر ازسرگيري خدمات پستي ميان قطر و چهار 
كشور عربي تحريم كننده آن )عربستان، امارات، 
بحرين و مصر( ابراز اميدواري كرده روابط ميان 
طرف هاي بحران منطقه خليج فارس به حالت 
قبل بازگردند. اين كش��ورها با متهم كردن قطر 
به حمايت از تروريسم روابط خود را با دوحه قطع 
كردند، اتهامي كه قطر همواره تكذيب كرده است. 



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Thu. Feb 27. 2020  1609   پنجشنبه  8  اسفند 1398   3 رجب 1441   سال ششم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:12:17اذانمغرب:18:15اذانصبحفردا:5:13

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: ايرنا سیالبدرکوهرنگچهارمحالوبختیاري

عكسروز

چهرهروز

كيهان كلهر كنسرت هاي خود را لغو كرد
كيهان كلهر )آهنگساز و نوازنده كمانچه( كه قرار بود طي روزها و هفته هاي آينده در شهرهاي اهواز، بوشهر، اروميه و مهاباد به اجراي برنامه بپردازد، به 
دليل شيوع بيماري كرونا همه كنسرت هايش را لغو كرد. كيهان كلهر كنسرت هاي روزهاي آينده اش را كنسل كرد. كلهر در صفحه اينستگرام خود 
نوشته است: »سالم به همراهان عزيز. با توجه به شرايط پيش آمده و علي رغم اعالم ممنوعيت برگزاري كنسرت ها تا روز نهم اسفندماه تصميم بر آن 
شد كه كنسرت هاي ديگر شهر خاموش به تاريخ هاي دهم اسفندماه در اهواز، يازدهم اسفندماه در بوشهر ، نوزدهم بيستم و بيست ويكم اسفندماه 
در اروميه و بيست و دوم اسفندماه در مهاباد تا اطالع ثانوي لغو شوند و در زمان و شرايط بهتري برگزار شود. الزم به توضيح است هزينه بليت هاي 

خريداري شده عودت داده خواهد شد.« به دليل شيوع كرونا و به جهت جلوگيري از گستردگي آن كليه كنسرت ها تا 9 اسفندماه لغو شده اند.

بازارهنر

همكاري شمس لنگرودي و پيمان خازني
پيم��ان خازن��ي )آهنگس��از و نوازنده 
موسيقي ايراني( و ش��مس لنگرودي 
شاعر معاصر در پروژه اي مشترك با هم 
همكاري مي كنند.  پيمان خازني با اعالم 
خبر همكاري اش با شمس لنگرودي، 
گفت: اين روزها پروژه اي مشترك را با 
جناب شمس لنگرودي شروع كرده ايم 
كه پيش توليد اين پروژه از ماه ها پيش و 

طي نشست ها و گفت وگوهاي متعدد آغاز شده بود. 
خازني درباره اين همكاري تاكيد كرد: جزييات اين 
همكاري را در آينده بيشتر تشريح مي كنيم، اما تاكيد 
مي كنم كه اين همكاري مي توان��د راه هاي تازه اي 

پيش روي همه شاعران گرانقدري كه 
عالقه به حضور موس��يقي در هنرشان 
دارند، باز كند. ش��مس لنگ��رودي از 
شاعران معاصر است و در عرصه  تحقيق 
و پژوهش؛ كتاب ماندگار »تاريخ تحليلي 
ش��عر نو« در چهار جلد را تاليف كرده 
است. شمس لنگرودي تاكنون در چند 
فيلم س��ينمايي نيز ايفاي نقش كرده 
اس��ت. پيمان خازني نيز عالوه بر تصنيف سازي و 
س��اخت موس��يقي فيلم، دو آلبوم در عرصه  پيوند 
مستقيم شعر و موسيقي به نام »كجاست خانه  باد« و 

»همه  كاشي ها« را روانه  بازار كرده است. 

تاريخنگاري

انفجار در مسير كالسكه محمدعلي شاه 
هشتم اسفند 1286، دو بمب در مسير حركت و نزديك كالسكه محمدعلي شاه 
كه راهي دوشان تپه بود، منفجر شد اما به او آسيبي نرسيد و چند تن از محافظان 
وي كش��ته و زخمي شدند. روزنامه صور اس��رافيل در گزارشي درباره اين حادثه 
مي نويسد: »روز جمعه 2۵ محرم 1۳26 سه ساعت قبل از غروب آفتاب اعليحضرت 
اقدس همايوني هنگامي كه به عزم فرح آباد از خيابان پش��ت تكيه بربري ها عبور 
مي فرمودند در حالتي كه اتومبيل و كالس��كه مخصوص اعليحضرت محيط به 
سوارهاي كشيك خانه و در دو طرف جاده پليس و ژاندارم به قطار ايستاده بودند 
يك عدد بمب در نزديك اتومبيل تركيده عقب اتومبيل را س��وراخ سوراخ و چند 
نفر را نيز مجروح و مقتول نموده!! در صورتي كه از حسن اتفاق و نيك بختي ملت 
كالسكه اي را كه اعليحضرت سوار بودند در صد قدمي اتومبيل حركت مي كرد و از 
اين رو از آسيب مصون مانده و عموم ملت را قرين شادي و انبساط نمود، يك بمب 
ديگر نيز همان وقت در كوچه نزديك تكيه بربري ها بالفاصله محترق شد )از اتفاقات 
غريبه در روز جمعه در بوانرو پايتخت آرژانتين از ممالك ينگي دنياي جنوبي هم 
بمبي به وزن بيست پوند )سه من و نيم تبريز( به طرف رييس جمهور آنجا از عمارت 
فوقاني انداخته اند و در حيني كه جلو او مي افتاده با پاي خود بالفاصله يك صد قدم 
آن را پرت مي كند و در وقت احتراق آس��يبي بدو نمي رساند!(  از اين رو بالفاصله 
بساط عيش و شادكامي در تمام شهر طهران منبسط شد و يك شب در بازارها و 
كاروانسراها و سه شب متوالي در سردر بعضي خان ها و انجمن ها و خيابان ها چراغاني 
بود و تمام اين اظهارات مس��رت و سرور كه فقط ناشي از حس محبت مخصوص 
ملت نس��بت به ذات ملوكانه و بدون حكم حاكم يا امر بلديه بود بهترين دليلي بر 
حسن احساسات ملت بالنسبه به شخص اعليحضرت همايوني مي باشد و از طرف 
ديگر پيغامات مرحمت آميز اعليحضرت شهرياري نيز در جواب تبريك انجمن ها و 

فرمايش هاي حضوري ملوكانه به وزرا و وكال تمام حاكي از حسن نيت و اطمينان 
كامل ذات شاهانه نسبت به ملت مي باشد و راستي براي ايران چه خوشبختي از 
اين روابط محبت ذات البين و مناسبات وداديه دولت و ملت باالتر خواهد بود؟ و آيا 
كدام دسيسه ارباب غرض و حيله و تمامي دشمنان ايران به اركان اين اتحاد و اتفاق 

صميمي خللي وارد خواهد نمود؟«

يك ايراني در بين نامزدهاي جايزه »فوليو«
فهرست نامزدهاي نهايي جايزه ادبي 
)راس��بونز( »فولي��و« 2۰2۰ درحالي 
اعالم شد كه نويس��ندگان زن بخش 
اعظم آن را به خود اختصاص داده اند و 
نام يك نويسنده ايراني نيز در بين آنها 
به چشم مي خورد. به گزارش گاردين، 
جايزه ادبي »راسبونز فوليو« كه بيشتر 
با نام »فوليو« شناخته مي شود، اين بار 

تع��داد بيش��تري از نويس��ندگان زن را به عنوان 
نامزدهاي نهايي خ��ود معرفي كرده اس��ت. اين 
درحالي است كه تاكنون هيچ نويسنده زني موفق 
به كس��ب اين جايزه ادبي نشده است. درمجموع 
شش زن به فهرس��ت نامزدهاي نهايي اين جايزه 
ادبي راه  يافته اند. در اي��ن بين كتاب »مهمانخانه 
براي بيوه هاي جوان« نوشته »آزاده معاوني« نيز 
به عن��وان يكي از نامزدهاي نهايي اين جايزه ادبي 
معرفي شده است. »معاوني« پيش تر براي نگارش 
اين كتاب به فهرست نامزدهاي اوليه جايزه ادبيات 
غيرداستاني »بيلي جيفورد« راه يافته بود. اثر اين 
نويس��نده ايراني-امريكايي روايتگر زندگي زناني 
اس��ت كه علي رغم داش��تن مدارك دانشگاهي و 
روياهاي بسياري در سر براي يافتن سرزمين عدالت 

و تقوا، ناگهان خود را در ميان اعضاي 
گروه تروريس��تي داعش مي بينند. در 
اين جايزه همچنين »زادي اسميت« 
براي خلق »اتحاديه عظيم« نخستين 
مجموعه داستان كوتاه خود با سه اثر 
داستاني ديگر از جمله »آرشيو كودكان 
گمشده« نوشته »والريا لوئيسلي« كه 
در فهرس��ت نامزدهاي اوليه »بوكر« 
قرار گرفت، »پيروزي« نوشته »جيمز السدون« و 
»مدرسه توپكا« اثر »بن لرنر« به رقابت مي پردازد. 
مجموعه ش��عر »س��رگيجه و روح« به قلم »فيونا 
بنس��ون« برنده جايزه ادبي »فوروارد«، مجموعه 
مقاالت »صورت فلكي« نوشته »شينيد گليسون« 
و »روي ش��ن هاي كليس��ا« از ديگر آثار حاضر در 
اين فهرست هستند. جايزه ادبي »راسبونز فوليو« 
از س��ال 2۰1۴ به بهترين ادبي سال فارغ از ژانر و 
نوع آن اهدا مي شود. ارزش نقدي اين جايزه ادبي 
در س��ال هاي 2۰1۷ و 2۰18، 2۰ هزار پوند بود و 
از س��ال 2۰19 به ۳۰ هزار پون��د تغيير پيدا كرد. 
اين جايزه در س��ال هاي پيش به افرادي همچون 
»ريموند آنتروباس« براي مجموعه شعر»پايداري« 
و »ريچارد لويد پري« براي »ارواح سونامي« رسيد.

تدابير ويژه كرونايي براي تئاتر شهر 
مدير مجموعه تئاتر شهر با بيان اينكه 
تدابي��ر ويژه اي ب��راي رعاي��ت اصول 
بهداش��تي در اين مجموعه پيش بيني 
شده است، درباره تغيير احتمالي جدول 
برنامه هاي تئاترش��هر در صورت ادامه 
تعطيلي ه��ا با لحن��ي طنزآميز گفت: 
من از تغيير برنامه تئاتر شهر بيشتر از 
ويروس كرونا مي ترس��م! سعيد اسدي 

افزود: تعطيلي مجموعه هاي هنري مساله اي ناگزير 
و تابع تصميمات كالن در كش��ور اس��ت كه براي 
جلوگيري از ش��يوع ويروس كرونا و رعايت اصول 
س��المت هموطنان اتخاذ شده اس��ت. او ادامه داد: 
در حال حاضر منتظر تصميمات بعدي براي ادامه 
يا توقف تعطيلي ها هستيم ولي اگر بنا شود از هفته 
آينده فعاليت خود را از سر بگيريم، دستورالعمل هاي 
وي��ژه اي ب��راي پاكيزه س��ازي و ضدعفوني كردن 
محيط مجموع��ه داريم و تدابي��ري در اين زمينه 
انديش��يده ايم كه آنها را ب��ه كار خواهيم گرفت تا 
مخاطبان، هنرمندان و كاركنان مجموعه تئاتر شهر 
در شرايط امني در اين مجموعه تردد كنند، ضمن 
اينكه هر يك از اين گروه ه��ا مكلف خواهند بود تا 
دستورات الزم را براي رعايت بهداشت فردي به كار 
گيرند. اسدي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت 
ادامه تعطيلي ها براي تغيير جدول برنامه هاي تئاتر 
ش��هر در س��ال آينده چقدر انعطاف وجود دارد، با 
لحني طنزآميز به ايس��نا گفت: من از تغيير جدول 
بيش��تر از ويروس كرونا مي ترس��م چراكه تقويم 
اجرايي تئاتر ش��هر تابع بسياري از اتفاقات در طول 

سال است؛ از جمله تعطيالت عمومي، 
مناسبت هاي مذهبي، دو جشنواره مهم 
تئاتر عروسكي و فجر كه كار برنامه ريزي 
را براي ما دشوار مي كند به ويژه با درنظر 
گرفتن اين نكته كه ما پنج سالن داريم 
و در ه��ر نوبت اجرا، ميزب��ان هفت اثر 
نمايشي هستيم. اين مدرس دانشگاه 
اضافه كرد: به طور مثال زماني كه تاريخ 
برگزاري جش��نواره تئاتر عروس��كي اعالم شد، به 
زحمت توانستيم برنامه هاي خود را با اين جشنواره 
تطبيق دهيم و حال اين تغييرات ناگهاني هم كار ما 
را بسيار دش��وار مي كند. اسدي ابراز اميدواري كرد 
كه هرچ��ه زودتر به روال ع��ادي بازگرديم و گفت: 
مي توانيم يك جابه جايي چندروزه را پوشش دهيم 
ولي اگر اين تعطيلي ادامه دار شود، شرايط ما بسيار 
پيچيده خواهد ش��د. البته در اين چندروزه به اين 
مساله فكر كرده ايم ولي هنوز به نتيجه اي نرسيده ايم. 
او با بي��ان اينكه در حال حاض��ر تمرين گروه هاي 
نمايشي در تئاتر شهر هم متوقف شده است، يادآوري 
كرد: به هر حال تمرين تئاتر هم فعاليتي جمعي است 
و قطعا اعضاي گروه ها تمايلي ندارند در اين شرايط در 
چنين فعاليت هايي حضور داشته باشند، زيرا در اين 
وضعيت بغرنج، چيزي كه بيش از همه اهميت دارد، 
سالمتي افراد است. اسدي اظهار كرد: اگر قرار شد از 
هفته آينده خدمت رساني را آغاز كنيم، تا حد امكان 
برحسب پروتكل هاي بهداشتي عمل خواهيم كرد تا 
سالمتي افراد به خطر نيفتد و برنامه هاي الزم را براي 

تهيه متريال هاي بهداشتي انجام داده ايم. 

میراثنامه

شرايط »فورس ماژور« براي كنسلي اقامت در كيش 
معاون گردشگري كيش با اعالم شرايط فورس ماژور 
در اين جزيره، از هتل ها و مراكز اقامتي خواست تمام 
رزروها از تاريخ اول تا چهارم اسفندماه كنسل شوند 
و وجوه دريافتي عينا مسترد شود. مجيد مالنوروزي 
در نام��ه اي قوانين كنس��لي رزرو مراك��ز اقامتي 
كيش در شرايط بحراني را اعالم كرد: »با توجه به 
توصيه هاي اكيد بهداشتي در شرايط كنوني كشور 
و ضرورت پيشگيري مناسب از سالمت آحاد جامعه 
و خودداري مسافران از س��فرهاي غيرضروري به 
جزيره كيش، به استناد ماده 2۵ آيين نامه ايجاد، 
اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات 
گردشگري و نظارت بر آنها مصوب چهارم شهريور 
9۴ هيات مديره وزي��ران و با توجه به قانون اقامت 
در ش��رايط بحراني، م��اده 12، چنان چه به علت 
خاصي، رخدادها، بالياي طبيعي، داليل امنيتي و 
حوادثي كه خارج از كنترل و اراده دو طرف باشد، 
رزرو انجام ش��ده لغو مي شود و وجوه دريافتي بايد 
عينا مسترد ش��ود. از اين رو، تمام رزروهاي مراكز 
اقامتي در اي��ن جزيره از تاريخ اول اس��فند 98 تا 
تا چهارم اس��فند 98 به دليل شرايط فورس ماژور 
پيش آمده كنسل ش��وند، بديهي است رزروهايي 
كه از تاريخ پنجم اس��فند به بعد صورت مي گيرد 
و بنا بر درخواست مهمان لغو شود، شامل مقررات 
جاري كنسلي اتاق خواهد شد. اين نامه به معاون 
گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي، رييس هيات مديره جامعه هتلداران 
كش��ور، رييس انجمن دفاتر خدمات مسافرتي و 
هوايي، ريي��س جامعه هتل��داران و مراكز اقامتي 
كيش و جامع��ه دفاتر خدمات مس��افرت هوايي 
و جهانگردي در كيش رونوش��ت ش��ده اس��ت.« 

همچني��ن رامين مهماندوس��ت � دبي��ر جامعه 
هتلداران كيش � پيرو اين نامه  خطاب به هتل ها و 
مراكز اقامتي كيش اعالم كرد: »با توجه به ش��يوع 
بيماري كرونا و خودداري مسافران از سفر و با توجه 
به تاكيد و توصيه مس��ووالن بهداش��ت و سالمت 
كيش و همچنين طبق م��اده 12 قانون اقامت در 
ش��رايط بحراني، مبني بر رخداد بالياي طبيعي، 
داليل امنيتي و حوادثي كه خارج از كنترل و اراده 
دو طرف باشد، رزرو انجام شده لغو و وجوه دريافتي 
بايد عينا مسترد شود. بديهي است رزروهايي كه از 
تاريخ پنجم اسفندماه به بعد صورت پذيرد و سپس 
به تقاضاي مهمان لغو ش��ود شامل مقرارت جاري 
كنسلي اتاق خواهد بود.« معاون گردشگري وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيز روز 
گذشته با صدور بخشنامه اي، ساز و كار لغو سفر را 

شرح داد: با توجه به »شرايط خاص« روزهاي اخير، 
با تاكيد بر رعايت الزامات »دستورالعمل پيشگيري 
و كنت��رل ش��يوع وي��روس كرونا در تاسيس��ات 
گردشگري« به ش��ماره 98۳۴۰۰/۷8۳۷9 مورخ 
۴/12/98، و به منظور رعايت حقوق متقابل مردم، 
فعاالن و تأسيسات گردشگري در چارچوب بند يك 
ماده 1۳ تصويب نامه حقوق شهروندي، مفاد قرارداد 
گشت هاي داخلي و خروجي و ماده 12 شيوه نامه 
اجرايي ذخيره اتاق و ابطال آن در واحدهاي اقامتي، 
چنان چه از تاريخ اول اس��فندماه امسال تا اطالع 
ثانوي، گردشگري درخواست انصراف از سفر داشته 
باشد، كليه تاسيسات گردشگري و دفاتر خدمات 
مسافرتي و گردشگري بدون هيچ گونه جريمه اي 
نس��بت به اس��ترداد وجوه دريافتي از گردشگران 

اقدام مي كنند.«

ايستگاه

  نمايشگاه »داوينچي« 
در »لوور« ركورد زد

فيلمي از رقابت هاي 
موتور سيكلت راني 

نمايشگاه بزرگ »لئوناردو 
داوينچي« كه به مناسبت 
گراميداشت پانصدمين 
س��الروز درگذش��ت اين 
هنرمن��د چيره دس��ت 
رنسانس برگزار شده بود، 
چندي پيش به كار خود 
خاتم��ه داد و يك ركورد 

جديد از تعداد بازديدكنن��گان را براي موزه »لوور« 
پاريس رق��م زد. به گزارش آرت نت نيوز، در مجموع 
1,۰۷1,8۴۰ نفر از سراس��ر جهان براي تماش��اي 
نمايشگاه كم نظير آثار »لئوناردو داوينچي« از »لوور« 
بازديد كردند. آمار چش��مگير بازديدكنندگان در 
نمايشگاه »لئوناردو داوينچي« سبب شد تا ركورد 
پيشين بيش��ترين بازديد از يكي از نمايشگاه هاي 
»لوور« كه به نمايش��گاه »اوژن دوالكروا« در س��ال 
2۰18 تعلق داشت، شكسته شود. در سال 2۰18 در 
مجموع ۵۴۰ هزار نفر از نمايشگاه »اوژن دوالكروا« 
بازديد كردند. بر اس��اس آمار ارايه شده، شمار روزانه 
بازديدكنندگان از نمايشگاه »داوينچي« به حدود 
1۰ هزار نفر مي رس��يد. اگرچه ۴6 سانس اضافه اي 
كه به بازديدكننگان اين امكان را مي داد تا 1۰ شب 
از اين نمايشگاه بازديد كنند نيز در باال رفتن اين آمار 
بي تاثير نبود. با اضافه ش��دن تعداد سانس هاي اين 
نمايشگاه تعداد كاركنان موزه »لوور« نيز تا 2۰ درصد 
افزايش يافت. مدير موزه »لوور« در بيانيه اي اعالم كرد: 
»حيرت آور است كه يك هنرمند ايتاليايي رنسانس 
حتي پس از گذشت ۵۰۰ سال از درگذشتش هنوز 
حيرت مردم عادي را برمي انگيزد. اكنون دو نكته وجود 
دارد كه مايه افتخار من اس��ت: موفقيت در گردهم 
آوردن بيشترين تعداد آثار »داوينچي« در يكجا و دوم 

ميزباني از چنين تعداد چشمگيري از مخاطبان.«

اريك بانا فيلمي بر مبناي 
زندگي يكي از مهم ترين 
قهرمان��ان رقابت ه��اي 
ني  ا س��يكلت ر ر تو مو
مي س��ازد. به گ��زارش 
هاليوود ريپورتر، بازيگر 
اس��تراليايي با همكاري 
راب��رت كانل��ي زندگي 

قهرمان مسابقات موتورسيكلت راني دهه 19۷۰ 
را روي پرده بزرگ مي آورد. اريك بانا نويس��نده و 
كارگردان يك فيلم س��ينمايي بر مبناي زندگي 
ماي��ك هيلوود خواهد بود. وي ب��ه عنوان يكي از 
بزرگ ترين رانندگان رقابت هاي موتورسيكلت راني 
شناخته مي شود. بانا هم فيلمنامه را مي نويسد و 
هم در كنار رابرت كانلي كارگردان فيلم خواهد بود. 
در عين حال وي به عنوان بازيگر در نقش هيلوود 
ظاهر خواهد شد. او با شركت فيلمسازي خودش 
و شركت فيلمسازي متعلق به كانلي امتياز ساخت 
فيلمي بر مبناي زندگي هيلوود را از خانواده اش 
خريد و قص��د دارد فيلمنامه اش را ب��ا تمركز بر 
بازگش��ت هيلوود به رقابت هاي موتورس��يكلت 
راني در س��ال 19۷8 پس از 11 سال وقفه بسازد. 
اين چهره فقيد از نظر خيلي ها بزرگ ترين راننده 
رقابت هاي موتورسيكلت راني بود و 12 بار برنده 
مهم ترين رقابت هاي اين رشته شده بود. او سال 
196۷ در اوج اين كار خود را بازنشس��ته كرد بعد 
يك بازگشت موفقيت آميز در سال 19۷8 داشت 
و س��ال 1981 در حالي كه ۴۰ سال داشت بر اثر 
تصادف با كاميون درگذش��ت. بانا و كانلي پس از 
توليد »خشك« بار ديگر با هم همراه شده اند. آن 
فيلم نيز بر مبناي رماني به همين نام نوشته جين 

هارپر با بازي بانا ساخته شده بود.

AF C تيم هاي ايراني و چيني را از ليگ آسيا كنار مي گذارد!
يك س��ايت عربس��تاني مدعي ش��د كه 
كنفدراسيون فوتبال آسيا براي نجات دادن 
ليگ قهرمانان آس��يا از شر ويروس كرونا، 
تيم ه��اي ايراني و چيني را از اي��ن رقابت ها كنار خواهد 
گذاشت. به گزارش ايس��نا و به نقل از so۳ody، شيوع 
ويروس كرونا در كش��ورهاي آس��يايي به يك دغدغه و 
مشكل بزرگ براي ليگ قهرمانان آسيا تبديل شده است. 
ليگ قهرمانان آسيا 2۰2۰ بعد از شيوع ويروس كرونا در 
چند كشور بزرگ قاره از جمله چين و ايران با يك شرايط 
استثنايي مواجه شده است شبكه ورزشي اسپورت 2۴ 
اعالم كرد كه كنفدراسيون فوتبال آسيا با جديت به كنار 
گذاشتن تيم هاي چيني و ايراني از ليگ قهرمانان آسيا 
فكر مي كند. اين شبكه عربستاني نوشت كه كنفدراسيون 
فوتبال آسيا كنار گذاشتن تيم هاي ايراني و چيني را تنها 
راه حل براي نجات فصل جاري ليگ قهرمانان آسيا مي داند 

در غير اين صورت بايد اين رقابت ها به كلي لغو شود.

نكونام: ليگ را برگزار مي كنيم كه بگوييم در ايران كرونا نيست؟ 
س��رمربي فوالد از برگزاري مسابقات ليگ با وجود 
بيم��اري كرونا گاليه ك��رد. جواد نكون��ام درباره 
برگزاري ليگ در شرايطي كه بسياري از مسابقات 
ورزشي تعطيل شده اند هم بيان كرد: قبل از اينكه 
كسي درباره كرونا صحبت كند من گفتم كه بازي ها 
بايد تعطيل شود. به خاطر اينكه نگاه من به فوتبال 
صرفا فوتبالي اس��ت و به منافع كسي كاري ندارم. 
اصال ما يك سال ليگ نداش��ته باشيم، چه اتفاقي 
ميفتد؟ جان ما مهم تر اس��ت. همين االن يك تيم 
را قهرمان كنند چه اتفاقي ميفتد؟ اتفاقي نميفتد 
ولي اگر خدايي نكرده يك نفر جانش را از دس��ت 
بدهد خيلي زجرآور اس��ت. االن ه��م پاي حرفم 
هستم هرچند به ضرر تيم من است ولي سالمتي 
مردم و بازيكنان و خبرنگاران و مربيان مهم است. 
اگر خدايي نكرده يك عزيزي از دس��ت برود چند 
خانواده ناراحت مي شوند؟ چند نفر به اين بيماري 

مبتال مي شوند؟ اين بيماري واقعا خطرناك است. 
تا وقتي كه ش��رايط بهتر و هوا گرم ش��ود ليگ ما 
بايد تعطيل ش��ود. دو تيم بزرگ پايتخت مربيان 
خوب ش��ان را از دس��ت دادند. تيم ملي كشورمان 
مربي اش جدا شد. من هم تيمم را دو فصل قبل ترك 
كردم و همه گفتند نكونام تيم را در نيم فصل ترك 
كرد ولي من به خاطر ش��رايط غيرحرفه اي تيم را 

ترك كردم. وي اضافه كرد: . االن همه ترس و دلهره 
دارند. ما فوتبالي ها و مربيان و بازيكنان بايد كنار هم 
باشيم و به جان و سالمتي خودمان فكر كنيم. اصال 
ليگ برگزار نشود چه اتفاقي ميفتد؟ اگر اين روند 
اتفاق بيفتد ما ميزباني را هم به خاطر كرونا از دست 
مي دهيم. االن مي خواهيم ليگ را برگزار كنيم كه 
بگوييم در ايران كرونا نيس��ت؟ نه؛ آنها مي دانند و 
زرنگ تر هستند. االن براي فدراسيون و تيم هاي ما 
جريمه در نظر گرفتند. ما در فوتبال مان يكس��ري 
كارهايي انج��ام مي دهيم و فكر مي كنيم كس��ي 
نمي بيند. بعدش متوجه مي شوند. اگر بيماري ادامه 
پيدا كند مطمئن باش��يد ميزباني گرفته مي شود. 
پس خودمان به فكر باش��يم. با احترام به سازمان 
ليگ و فدراسيون و همه دوستان واقعا بايد به اين 
دوستان با همه زحمتي كه مي كشند بگويم شرايط 

خوبي براي ادامه ليگ نيست. 

ورزشي
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